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RESUMO 

O trabalho trata do novo perfil principiológico referente ao direito contratual, sob o 
enfoque dos direitos da personalidade. Objetiva-se mostrar que na pós-modernidade, os 
direitos fundamentais do homem ganharam assento constitucional e a dignidade da 
pessoa humana passou a ser o valor central do sistema jurídico. Seguindo estas 
transformações, o contrato vai além de meio apto à geração e circulação de riquezas, 
ocupa lugar de destaque como instrumento de justiça social, no sentido de tornar 
possível a todos a satisfação de suas necessidades essenciais, de modo equânime e justo. 
Assim, modernamente, nas relações jurídicas contratuais a autonomia privada sofre 
forte limitação pela função social do contrato, bem como pela boa-fé objetiva. Com 
isso, busca-se o devido respeito à dignidade humana e proteção dos direitos da 
personalidade. Constata-se que, a par disso, a legislação atual dedica à personalidade 
uma proteção toda especial, reforçando a posição constitucional, a qual tem como 
função a proteção da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado 
Democrático de Direito. 

PALAVRAS-CHAVES: DIREITO CONTRATUAL. AUTONOMIA PRIVADA. 
DIGNIDADE HUMANA. DIREITOS DA PERSONALIDADE.  

RESUMEN 

El trabajo se ocupa del nuevo perfil del principiologico que se refiere a la derecha 
contractual, bajo acercamiento de los derechos de la personalidad. Objetivo para 
demostrar que en después-modernidad, los derechos fundamentales del hombre habían 
ganado el asiento constitucional y la dignidad humana que comenzó a ser el valor 
central del sistema legislativo. Después de estas transformaciones, el contrato va más 
allá de la manera conveniente a la generación y la circulación de la abundancia, ocupa el 
lugar de la prominencia como instrumento de la justicia social, en la dirección para 
llegar a ser posible toda la satisfacción de sus necesidades esenciales, equanime de la 
manera y apenas. Así, modernamente, em lãs relaciones legales la autonomía privada 
sufren a la limitación de la fortaleza para la función social del contrato, así como para la 
buena fe ojetiva. Con esto, se busca el debido respecto al humano y de su dignidad y la 
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protección de los derechos de la personalidad. Se evidencia que, junto con esto, la 
legislación actual dedica a la personalidad una protección toda especial, consolidando la 
posición constitucional, que tiene como funcion la protección de la dignidad de la 
persona humana como fundamiento del Estado Democrático de Derecho. 

PALAVRAS-CLAVE: DERECHO CONTRATUAL. AUTONOMÍA PRIVADA. 
DIGNIDAD HUMANA. DERECHOS DE LA PERSONALIDAD.  

 

  

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

  

            Tratando-se da relação humana, que impulsiona a celebração dos contratos, 
temos que homem traz consigo uma característica que lhe é indeclinável, qual seja, a da 
sociabilidade, e, por se tratar de um ser sociável necessita constantemente estar 
mantendo relações com os demais homens. Para oferecer uma melhor garantia aos 
acordos encetados nesse processo de socialização, surgem os contratos, representando a 
materialização das vontades ali lançadas. 

            Porém, referidos contratos devem ser regrados por princípios, os quais podem 
ser entendidos como verdadeiros comandos normativos, dentre eles, cite-se a dignidade 
humana, a boa-fé objetiva e a função social, trazidos recentemente pelo atual Código 
Civil em claro atendimento aos fundamentos do constituinte de 1988. 

            É sabido que a Constituição Federal de 1988 considera a dignidade humana 
como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, recebendo o encargo de 
efetivar os direitos fundamentais. Com sua positivação no artigo 1º, III, da Carta 
Política, deixou de ser apenas uma manifestação da doutrina jusnaturalista, passando a 
ser reconhecida no ordenamento jurídico como norma jurídico-positiva com status 
constitucional, dotada de eficácia normativa. 

Com o tratamento especial trazido pelo direito privado no tocante aos direitos da 
personalidade, buscar-se-á realizar uma abordagem da proteção a tais direitos no campo 
contratual à luz do princípio norteador do Estado Democrático de Direito, que é a 
dignidade humana, bem como por meio dos princípios da função social e da boa-fé 
objetiva.  

            Inicialmente, serão tecidas considerações a respeito da historicidade dos 
contratos que mostrarão o reconhecimento da dignidade humana na seara contratual.  

            A seguir, será abordado o novo perfil principiológico trazido pelo Código Civil 
de 2002. Diante desse contexto, será demonstrado que a autonomia privada dos 
contratantes encontra novos limites representados pelos princípios da função social e da 
boa-fé objetiva. 
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Cabe destacar, ainda, que dentre as recentes transformações do direito contratual, 
merece destaque a mudança de paradigma por meio da qual o foco patrimonialista das 
relações contratuais, que conferia extrema importância à vontade das partes e valorizava 
fortemente o capital, vem cedendo lugar à função social. De acordo com o mencionado 
princípio, o ser humano ocupa lugar de relevo no campo contratual e o suprimento de 
suas necessidades básicas, de forma justa e equânime, deve ser buscado pelo contrato 
muito mais que a circulação de riquezas.  

            O segundo princípio acima citado, está ligado especificamente ao campo dos 
contratos, o qual se traduz em um modelo de lealdade e confiança a ser seguido pelas 
partes no sentido de se evitar condutas nocivas ao outro contratante.             

Com a junção destes princípios, entende-se que os mesmos são fundamentais nas 
relações negociais, devendo ser utilizados como critérios norteadores dos contratos. 

            Buscar-se-á demonstrar, ainda, que a nova interpretação do direito contratual 
ganhou espaço com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 em claro atendimento 
aos ditames da Constituição Federal, a qual tem como objetivo a preservação da pessoa 
e seus direitos fundamentais. 

            Dessa forma, os contratos devem ser celebrados sempre levando em 
consideração os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito, notadamente 
o da dignidade humana, a qual serve como limite ao princípio da autonomia privada na 
medida em que não se pode exigir o cumprimento das cláusulas em detrimento da 
pessoa. 

            Quanto aos direitos da personalidade, tem-se que estes possuem estreita relação 
com a dignidade humana, vez que se trata de uma característica inerente à pessoa 
humana, a qual é adquirida com o seu nascimento podendo se perpetuar até após sua 
morte. Cumpre salientar que legislação civil atual dedica à personalidade uma proteção 
toda especial, reforçando a posição constitucional.  

            Na atualidade, notadamente com o advento do Código Civil em vigor, constata-
se a importância do ser humano para o direito, recebendo por parte do legislador uma 
proteção especial, mormente em se tratando de resguardar os seus direitos da 
personalidade sistematizados em capítulo próprio como adiante se verificará.  

            A propósito, a própria Constituição Federal inseriu em várias passagens de seu 
texto, valores, princípios e institutos básicos, dentre eles cite-se a liberdade, a dignidade 
humana, os quais integram os direitos da personalidade, fazendo com que estes ocupem 
uma posição de destaque no ordenamento jurídico. 

            Nesse sentido, mister se faz trazer à tona as lições do mestre Francisco 
Amaral[1] 

  

O Código Civil em razão das transformações políticas, jurídicas e sociais que vêem 
marcando a sociedade contemporânea perdeu a posição central que ocupava no sistema 
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de fontes do direito moderno, em favor da Constituição Federal, que passou a ser a fonte 
suprema do processo de criação e de cognição jurídica. 

  

            Dessa forma, diante da influência do texto constitucional e do tratamento da 
norma infraconstitucional no que tange aos direitos da personalidade, afirma-se que os 
contratos possuem uma finalidade muito relevante que não seja apenas a atrelada ao 
aspecto patrimonial, mas sobremaneira, com relação ao respeito e valorização da pessoa 
e seus direitos fundamentais que devem ser salvaguardados em todas as hipóteses. 

  

1 HISTORICIDADE DOS CONTRATOS 

  

            Os contratos surgiram no curso da humanidade como um instrumento de 
garantia dos acordos encetados entre as partes. Em razão do desenvolvimento da 
civilização, novas necessidades foram surgindo e o homem se via obrigado a celebrar 
pactos com os demais integrantes da sociedade. Dessa forma, o contrato funcionava 
como uma verdadeira garantia de cumprimento da parcela do participante. 

            Na Idade Média, predominava o sistema de produção feudal, e este era 
caracterizado por ser um sistema produtivo muito limitado, restrito e agropastoril. 
Inexistia o comércio, eram feitas apenas trocas com produtos e não com dinheiro, sendo 
que a produção era voltada praticamente para a subsistência. 

            Pode-se citar como exemplo dessas relações contratuais a estabelecida entre o 
vassalo e o senhor feudal, as quais eram encetadas por meio de promessas de 
vassalagem e de fidelidade. 

            Nesse mesmo período, as relações entre o vassalo e o senhor feudal sofreram 
grande influência do Direito Canônico, diante da obrigatoriedade de cumprimento das 
cláusulas contratuais, ganhando destaque o princípio do pacta sunt servanda.  

            Segundo Marcos Jorge Catalan[2], em razão do consentimento demonstrado na 
celebração contratual surgia a obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas e essa 
obrigatoriedade era imposta com ameaças ligadas à Inquisição e caça às bruxas, vez que 
para a doutrina cristã aquele que mentia (descumpria a obrigação assumida) pecava, 
pois, “o faltante queimaria eternamente no fogo alimentado por Lúcifer”. 

            Referido princípio pressupunha a igualdade entre as partes, devendo os 
contratantes cumprir fielmente o pactuado, sem nenhuma exceção. Manifesta-se, 
portanto, pela coercitividade do contrato para com as partes, criando um verdadeiro 
mecanismo obrigacional. 

            Na Idade Moderna, face ao crescimento do comércio o sistema feudal tornou-se 
ultrapassado, restando a necessidade da substituição desse sistema pelo capitalista. O 
Estado era regido pelo absolutismo monárquico e diante do descontentamento do povo 
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com os desmandos do rei, no ano de 1789, eclodiu a Revolução Francesa, a qual 
culminou com o nascimento de uma nova classe social dominante, a burguesia. Passa-se 
do absolutismo para o liberalismo, e, por meio da influência de diversos filósofos do 
Iluminismo, cite-se, em especial, Immanuel Kant, a dignidade da pessoa humana passou 
a ser reconhecida e respeitada, vez que a pessoa tinha o direito de agir conforme sua 
própria razão (racionalismo). 

            A dignidade humana passou a ser um princípio reconhecido, no entanto, 
ocupava posição de valor natural, não codificado, sendo que os direitos fundamentais 
serviam apenas para preservar a autonomia dos homens face ao Estado, o qual deveria 
ser o menos interventor possível. Ou seja, cada um deveria cuidar de seus próprios 
interesses sem a necessidade do amparo estatal. 

            Diante da queda da Monarquia, surge o constitucionalismo e as grandes 
codificações, notadamente o Código Civil. Já a Constituição, surge como guardiã dos 
direitos fundamentais e mecanismo limitador do poderio estatal. Ao mesmo tempo, 
assegurava a autonomia aos indivíduos, sobretudo, a econômica. Esses códigos civis 
tinham como paradigma o homem com patrimônio adquirido e mantido sem a 
interferência do Estado burguês, o qual deixou de lado a grande maioria dos 
cidadãos[3]. 

            E mais, o princípio do pacta sunt servanda tinha como embasamento a idéia de 
igualdade entre os contraentes, razão pela qual o Estado se viu obrigado a intervir nas 
relações contratuais. Com isso, uma nova cláusula, rebus sic standibus, passou a ser 
utilizada. Através dessa cláusula era possível a quebra contratual toda vez que ocorresse 
uma onerosidade excessiva, advinda de um fato imprevisível e superveniente para um 
dos contratantes.      É o que se denomina de Teoria da Imprevisão, cuja tradução 
significa “permanecendo as coisas como estavam antes” ou “estando as coisas 
assim”[4], desse modo, o contrato poderia ser quebrado buscando-se a recomposição do 
equilíbrio entre as partes. 

            A II Guerra Mundial trouxe influências no sentido de uma maior valorização do 
ser humano, devendo este ser conhecido como o fim do Estado e não um meio para que 
este atinja os seus fins. Seguindo a doutrina de Kant, o homem é um fim em si mesmo 
não podendo ser tratado como coisa ou meio de se obter uma finalidade, vez que este 
não tem preço, e, sim, tem dignidade. 

            As grandes mudanças trazidas em razão das duas grandes guerras, em especial, 
na primeira metade do século XX, estão ligadas ao desequilíbrio na economia global, o 
que certamente trouxe grandes impactos nos contratos celebrados a longo prazo e antes 
do grande conflito[5]. Assim, os contratos poderiam ser revistos diante da onerosidade 
excessiva no cumprimento do encargo assumido, tudo em razão dos desequilíbrios que a 
guerra provocou na economia mundial. Diante disso, segundo Sílvio de Salvo 
Venosa[6], houve, um renascimento histórico da teoria da imprevisão pela cláusula 
rebus sic stantibus. 
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2 O NOVO DIREITO CONTRATUAL À LUZ DO CÓDIGO CIVIL DE 

2002 

  

            Conforme mencionado no item anterior, com a evolução das relações humanas 
verificou-se que a igualdade não poderia ser aplicada de forma generalizada, sendo que, 
em determinadas situações, existia um desequilíbrio e desigualdade de condições. 

            Com isso, o Estado se viu obrigado a intervir nessas relações privadas de forma 
a garantir os direitos daqueles considerados hipossuficientes, ou seja, passou a atuar de 
forma mais concreta nos contratos, o que foi materializado por meio do reconhecimento 
dessa desigualdade pela da legislação. 

            Desta feita, a lei civil passou a ser intervencionista, proibindo o abuso do poder 
econômico e interpretando o princípio do pacta sunt servanda de forma relativizada. 
Nesse aspecto, pode-se afirmar que a legislação civil de 1916 não levava em 
consideração o princípio da dignidade humana. 

            Tal não ocorreu com o Código Civil de 2002, o qual embasado pela Constituição 
de 1988, que erigiu o princípio da dignidade humana a nível de dogma constitucional e 
fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º , III da CF), passou a realizar 
uma interpretação de conformidade com a hermenêutica constitucional, sobremaneira 
com base no citado princípio. 

            Com a entrada em vigor do Código Civil brasileiro, passou a ser predominante 
tanto na jurisprudência quanto na doutrina a nova concepção adotada pelo código, cujos 
parâmetros e diretrizes são trazidos pela Constituição com a finalidade de se atender aos 
novos acontecimentos sociais. 

            Deste modo, o Código Civil passou a focar a seara social e a seara individual, 
considerando a função social do contrato e boa-fé objetiva. Dessa forma, a teoria dos 
contratos deve ser embasada nos princípios que traduzem a realidade social de 
determinado momento histórico. Nesse diapasão, o princípio da dignidade humana, 
como princípio dos princípios, deve ser o norte a ser seguido. 

  

  

3 AUTONOMIA DA VONTADE E AUTONOMIA PRIVADA 

  

O direito contratual é regido por princípios, e, dentre eles, estão a vinculação das partes, 
o equilíbrio dos contratantes, a relatividade, a boa-fé e a autonomia da vontade, sendo 
este último o qual se destaca para a abordagem pretendida sobre o tema. 
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            Pode-se destacar que o princípio da autonomia da vontade surge como um dos 
primeiros a se manifestarem, na medida em que sem a vontade humana os contratos não 
seriam celebrados. No entanto, a adoção generalizada desse princípio causou muitos 
prejuízos, sendo que sua aplicação irrestrita passou a ser limitada através da 
interpretação social advinda do Código Civil de 2002 que tem como princípios, entre 
outros, a função social e a boa fé objetiva, conforme ressaltado alhures. 

            Referidos princípios traduzem a nova tendência do direito contratual. A par 
disso, o Código Civil de 2002 adotou três princípios norteadores que são a Socialidade, 
a Eticidade e a Operabilidade.  

            O primeiro deles, o da Socialidade, representa a prevalência dos valores 
coletivos sobre os individuais, sem deixar de considerar o valor maior que é o da 
dignidade da pessoa humana. O segundo princípio, o da Eticidade, igualmente, tem 
como norte o valor da pessoa humana considerada como fonte de todos os demais 
valores. Por derradeiro, o da Operabilidade, que se traduz da efetivação do Direito, ou 
seja, o Direito é feito para ser efetivado, para ser exercido, operado.  

            A doutrina brasileira apresenta diferenciações entre autonomia privada e 
autonomia da vontade, o que será objeto de breves apontamentos. 

            Andreza Cristina Baggio Torres[7] entende que autonomia privada representa “o 
poder dos particulares de normatizar as relações jurídicas das quais participam”, ao 
passo que autonomia da vontade conduz a uma significação subjetiva, não podendo, 
então, serem confundidas. 

            Para Fernando Noronha[8], a autonomia privada “consiste na liberdade de as 
pessoas regularem através de contratos, ou mesmo, negócios jurídicos unilaterais, 
quando possíveis, os seus interesses, em especial quanto à produção de bens e serviços.” 

            Segundo Francisco Piedade Amaral[9], a autonomia privada é uma “esfera de 
atuação do sujeito no âmbito do direito privado, mais propriamente um espaço que lhe é 
concedido para exercer a sua atividade jurídica”, sendo os particulares “legisladores 
sobre seus próprios interesses”. A respeito do fundamento ou pressuposto da autonomia 
da vontade o autor pondera que o mesmo configura “em termos imediatos, a liberdade 
como valor jurídico, e, mediatamente, a concepção de que a pessoa é causa do sistema 
social e jurídico e de que a sua vontade, livremente manifestada, pode ser instrumento 
de realização de justiça.” 

            Andreza Cristina Baggio Torres[10] esclarece que a expressão autonomia da 
vontade tem inspiração filosófica, inclusive kantiana, fundamentando-se na “idéia de 
capacidade de autodeterminação do indivíduo.” 

            Rogério Zuel Gomes[11] explica que, nos tempos atuais, há a substituição da 
autonomia da vontade pela autonomia privada, posto que a primeira tem caráter 
filosófico e psicológico, e a segunda, pode ser verificada de forma prática no campo do 
direito obrigacional.  
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            Lembra bem Andreza Cristina Baggio Torres[12] que, na concepção atual, a 
autonomia privada “deve estar conjugada com a realização da justiça contratual, sem 
prejuízo da liberdade da pessoa humana e de sua dignidade.”  

            Na seara contratual, merece destaque o fato de que a liberdade conferida às 
partes pela autonomia privada vem cedendo lugar à função social, há uma preocupação 
com os efeitos do contrato na sociedade, e não somente entre as partes, o que demonstra 
a importância conferida ao ser humano em contraposição ao patrimonialismo até então 
vigente. 

   

3.1 OS ATUAIS LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA NO DIREITO 
CONTRATUAL: A FUNÇÃO SOCIAL E A BOA-FÉ OBJETIVA 

  

Na pós-modernidade, os direitos fundamentais do homem ganharam assento 
constitucional e a dignidade da pessoa humana passou a ser o valor central do sistema 
jurídico. Seguindo estas transformações, o contrato vai além de meio apto à geração e 
circulação de riquezas, ocupa lugar de destaque como instrumento de justiça social, no 
sentido de tornar possível a todos a satisfação de suas necessidades essenciais, de modo 
equânime e justo. Ao lado disso, a sociedade de massa e a complexidade das relações 
sociais com reflexos no campo obrigacional chamam atenção para o novo perfil 
principiológico do contrato, especialmente no tocante à orientação axiológica conferida 
a conhecidos princípios como a boa-fé. 

Assim, modernamente, nas relações jurídicas contratuais a autonomia privada sofre 
forte limitação pela função social do contrato, bem como pela boa-fé objetiva. 

  

  

3.2 A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

  

O art. 421 do Código Civil brasileiro estabelece que a liberdade de contratar será 
exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Os interesses sociais são 
protegidos pelo Estado, inclusive com interferência nas relações privadas pois, na 
sociedade atual, um acordo firmado entre duas partes pode gerar reflexos na sociedade. 

Nas palavras de Andreza Cristina Baggio Torres[13], “o contrato, na realidade pós-
moderna, tem reconhecida a sua função social, ou seja, a função de possibilitar a todos, 
de forma justa e equitativa, o acesso aos bens necessários à sobrevivência digna”, o que 
encontra fundamento na Constituição Federal. 

O texto constitucional elencou como fundamentos da República a dignidade da pessoa 
humana e o valor social da livre iniciativa, no art. 1º, III e IV, respectivamente.  O art. 
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170, caput e inciso III, preconiza uma ordem econômica fundada na livre iniciativa para 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado o 
princípio da função social da propriedade. 

Maria Helena Diniz[14] bem assinala que “o contrato deve ter alguma utilidade social, 
de modo que os interesses dos contratantes venham a amoldar-se ao interesse da 
coletividade.” E acrescenta que “a autonomia provada como auto-regulamentação de 
interesses só se justificaria se o contrato corresponder a uma função considerada 
socialmente útil pelo ordenamento.” 

Cabe lembrar, ainda, que a diminuição de desigualdade entre as partes contratantes é um 
dos escopos a serem alcançados, principalmente, considerando-se o elevado número de 
contratos de massa pactuados em sede de direito do consumidor, que ocupa boa parte 
das relações contratuais do mundo moderno.  

Humberto Theodoro Júnior, citado por Maria Helena Diniz[15], apresenta exemplos de 
contratos que se afastam de sua função social, são desprovidos de interesse social e não 
fazem jus à proteção jurídica. Entre eles são mencionados venda de produto ou serviço 
mediante propaganda enganosa; alienação de bens, fraudando credores; ato negocial 
conducente à concorrência desleal; negócio simulado para prejudicar terceiro e turismo 
sexual por agência de viagens.  

  

  

3.3 A BOA-FÉ OBJETIVA 

  

O princípio da boa-fé objetiva é outro balizador da autonomia privada e, nos tempos 
atuais, ganha destaque pela importância que vem exercendo nas contratações. Tal 
princípio está firmado no art. 422 do Código Civil brasileiro, o qual estabelece que os 
contratantes são obrigados a guardar na contratação e na execução probidade e boa-fé. 

Segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho[16], de acordo com esse 
princípio, na relação contratual, as partes possuem outros deveres, além do dever 
principal (de dar, fazer ou não fazer) que a doutrina classifica como: função 
interpretativa e de colmatação, a função criadora de deveres jurídicos anexos ou de 
proteção e a função delimitadora de exercício de direitos subjetivos. 

            O princípio em apreço possui dois aspectos, a boa-fé subjetiva e a objetiva. A 
primeira envolve conteúdo psicológico, ligado à lealdade e consciência das pessoas 
acerca do que se entende por certo ou errado.  

            Quanto à boa-fé objetiva, tem-se que esta somente passou a constar no 
ordenamento jurídico a partir da década de noventa, precisamente no final do século 
XX, com a edição do Código de Defesa do Consumidor e acertadamente mantida pelo 
Código Civil de 2002.  
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            A boa-fé objetiva abarca um rol de valores morais, constituindo-se em um 
modelo de conduta esperado pelos contraentes. Ou seja, traz consigo ditames de 
comportamentos adequados por parte das pessoas, as quais devem adotar condutas que 
efetivem a boa-fé nas relações contratuais, vinculando-as e evitando a adoção de 
condutas nocivas e que venham a prejudicar a outra parte. 

Resumidamente, pode-se afirmar que a boa-fé objetiva é um princípio que pode ser 
consubstanciado na imposição de uma conduta aos contratantes no sentido de agirem 
com lealdade e confiança mútuas, tratando-se, em verdade, de uma regra de conduta a 
ser observada nas relações contratuais, de modo que as legítimas expectativas de 
qualquer das partes não sejam malogradas. Assinale-se que o comportamento das partes 
deve observar regras gerais de conduta, pois têm um compromisso ético com a 
sociedade. 

Como bem pontua Andreza Cristina Baggio Torres[17], a boa-fé objetiva “surge como 
corolário da proteção à dignidade da pessoa humana, como base de parâmetro para 
avaliação dos resultados do contrato, ou seja, se o pacto firmado é apto a atender às 
legítimas expectativas daqueles que contratam”, assim um pacto justo e equilibrado 
respeita a desigualdade advinda da contratação em massa, protegendo o contratante 
mais fraco, bem como “a satisfação de suas expectativas legítimas quando da 
contratação”, o que impõe limites a ajustes abusivos. 

Na lição de Cláudia Lima Marques[18],  

  

À procura do equilíbrio contratual, na sociedade de consumo moderna, o direito 
destacará o papel da lei como limitadora e como verdadeira legitimadora da autonomia 
da vontade. A lei passará a proteger determinados interesses sociais, valorizando a 
confiança depositada no vínculo, as expectativas e a boa-fé das partes contratantes. 

             

            Teresa Negreiros[19] destaca, no contexto de transformação do direito dos 
contratos, a atuação judicial “que, com base na boa-fé objetiva, impõe deveres às partes 
contratantes em franca desconsideração pela vontade manifestada por uma ou, até 
mesmo, por ambas as partes.” 

Sendo regra de conduta, a boa-fé objetiva trás consigo deveres traduzidos na proteção, 
na informação, e na cooperação que demonstrem a confiança e a lealdade de um 
contratante para com o outro. 

  

  

4 DIREITOS DA PERSONALIDADE  

  



5298 
 

O novo perfil principiológico na seara contratual é analisado, neste trabalho, sob o 
enfoque dos direitos da personalidade; portanto, mister se faz uma abordagem acerca de 
referidos direitos. 

No que tange aos direitos da personalidade, cabe lembrar que 

O homem como ser social, vivendo na sociedade contemporânea, é regido em suas relações, por 
uma série de normas e princípios que visam protegê-lo e garantir-lhe um determinado número de 
direitos e, por outro lado, impor-lhe um igual número de deveres[20]. 

  

Entre os direitos estão os direitos fundamentais que objetivam tutelar a pessoa humana, 
de maneira individual, de todos os ataques que se podem contra ela desencadear. 

Adriano de Cupis[21] declara que não é possível ser sujeito de direitos e obrigações sem 
estar revestido da qualidade de pessoa e esclarece que “a personalidade, se não se 
identifica com os direitos e com as obrigações jurídicas, constitui precondição deles, ou 
seja, o seu fundamento e pressuposto.” 

Elimar Szaniawski [22] afirma que:  

  

A maioria da doutrina e jurisprudência reconhece que existe determinada categoria de 
direitos consistentes no reconhecimento, ao ser humano, de um conjunto de 
prerrogativas que toda pessoa possui pela sua própria existência, decorrente da evolução 
da teoria dos direitos fundamentais como direitos inatos, produto da afirmação do 
pensamento do Direito Natural expressado através da Declaração dos Direitos do 
Homem e do cidadão de 1789, os quais possuem, predominantemente, a denominação 
de direitos de personalidade. 

  

  

Para Adriano de Cupis[23], direitos da personalidade são sinônimos de direitos 
essenciais, fundamentando que sem eles “todos os outros direitos subjetivos perderiam 
todo o interesse para o indivíduo” e a própria pessoa não existiria como tal. Assinala 
ainda, que com relação ao objeto dos direitos da personalidade, entre os bens aptos a 
satisfazer as necessidades humanas, “os bens da vida, da integridade física, da liberdade, 
apresentam-se, à primeira vista, como os bens máximos, sem os quais os outros perdem 
todo o valor.” E complementa, ensinando que “os bens objeto dos direitos da 
personalidade satisfazem necessidades de ordem física ou moral.“  

Para Godofredo Telles Junior, citado por Maria Helena Diniz[24], os direitos da 
personalidade “são os direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou 
seja, a vida, a integridade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação ou honra, a imagem, 
a privacidade, a autoria, etc.” 
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Por derradeiro, os direitos da personalidade encontram-se dentre os “direitos primeiros” 
e consistem na proteção dos atributos da personalidade humana. 

  

4.1 CONCEITO DE PERSONALIDADE 

  

Como já ressaltado alhures, conceituar exatamente o que seja personalidade é uma 
tarefa um pouco complexa, haja vista que esta possui diversas conotações e 
conceituações. 

O vocábulo significa “caráter ou qualidade do que é pessoal; personalidade; o que 
determina a individualidade de uma pessoa moral; o elemento estável da conduta de 
uma pessoa; sua maneira habitual de ser; aquilo que a distingue de outra” [25]. 

Sob o prisma jurídico, no entender de Francisco Cavalcante Pontes de Miranda,[26] 

  

“a personalidade é a possibilidade de se encaixar em suportes fáticos, que, pela 
incidência das regras jurídicas, se tornem fatos jurídicos; portanto, a possibilidade de ser 
sujeito de direito. A personalidade, como possibilidade, fica diante dos bens da vida, 
contemplando-os e querendo-os, ou afastando-se de si; o ser sujeito de direito é entrar 
no suporte fáctico e viver nas relações jurídicas, como um dos termos delas”. 

  

  

Tem-se que a personalidade é uma característica do homem. Trata-se de um conjunto de 
caracteres que o individualizam em sociedade, atribuindo-lhe peculiaridade e 
subjetividade. 

De Plácido e Silva[27] assinala que: 

  

“Do latim personalitas, de persona (pessoa), quer, propriamente, significar o conjunto 
de elementos, que se mostram próprios ou inerentes à pessoa, formando ou constituindo 
um indivíduo que, em tudo, morfológica, fisiológica e psicologicamente se diferencia de 
qualquer outro. Assim, opondo-se à acepção de generalidade, traz consigo o sentido de 
individualismo, particularidade e singularidade, exprimindo o conceito de uma relação 
abstrata de existência, ou seja, do próprio ego concreto da pessoa natural. É a qualidade 
de pessoa. Nesta razão, a personalidade, tomada neste sentido, não pode ser mais que 
uma, porque somente uma é a individualidade, que dela se deriva”. 
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É justamente a personalidade que irá diferenciar uma pessoa dos demais componentes 
da coletividade, vez que cada qual possui uma característica própria diferente dos 
demais. 

Trata-se de um componente natural da pessoa, o qual existe antes mesmo do direito e 
sua codificação, pois cada ser humano nasce com uma característica que lhe é peculiar e 
que o seguirá até mesmo após sua morte. 

Elimar Szaniawski[28] resume o conceito de personalidade em um “conjunto de 
caracteres do próprio indivíduo; consistente na parte intrínseca da pessoa humana.” 

Dada a sua importância, ela recebe um tratamento todo especial, inserido-se até mesmo 
dentro dos direitos e garantias fundamentais sistematizados no artigo 5º da nossa 
Constituição Federal. 

No entendimento do mestre Caio Mário da Silva Pereira[29]:  

  

A idéia de personalidade está intimamente ligada à de pessoa, pois exprime a aptidão 
genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Esta aptidão é hoje reconhecida a 
todo ser humano, o que exprime uma conquista da civilização jurídica. 

  

  

Certo é que a doutrina faz um elo entre a pessoa humana e a sua personalidade, 
considerando-a como apta a contrair direitos e obrigações, situação que recebeu uma 
maior importância a partir do surgimento da Teoria dos Direitos da Personalidade. 

Posteriormente, nosso Código Civil, dedicou um capítulo próprio vindo a atender ao 
mandamento constitucional que previa um tratamento mais robusto visando à proteção 
da personalidade bem como à cessação de eventuais violações. 

          

4.2 DIREITOS DA PERSONALIDADE E CONTRATOS  

  

            Na seara contratual, respeitadas as determinações legais cabíveis, a autonomia 
privada confere algumas possibilidades no que tange à liberdade de contratar, com 
possibilidade de escolha sobre a celebração ou não do contrato, do outro contratante, da 
liberdade de estipulação e de forma e da seleção do tipo contratual.[30] 

            Os contratos denominados típicos são regulamentados em lei, possuem regras 
específicas de tratamento e nomem juris. Um exemplo de contrato típico é o contrato de 
compra e venda, regulamentado nos arts. 481 a 532 do Código Civil.             
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Os contratos atípicos, por sua vez, não estão devidamente regulamentados em lei, porém 
são lícitos conforme dispõe o art. 425 do Código Civil. Embora não estejam 
contemplados por um regime legal específico, esses contratos encontram limites na 
ordem pública, nos usos, na boa-fé e na função social dos contratos. Como ensina Fábio 
Ulhoa Coelho[31], nenhum contrato de objeto ilícito, por exemplo, pode ser 
judicialmente executado. O postulado da autonomia privada não tem o alcance de 
validar acordos criminosos, contravencionais ou mesmo imorais. 

Apesar da regulamentação dos contratos típicos, o que proporciona certa segurança 
jurídica devido à previsibilidade de suas regras, não raramente, diversas afrontas aos 
direitos da personalidade são cometidas em contratos assim classificados.  

            No tocante aos contratos atípicos, as possibilidades de ofensas aos direitos da 
personalidade tornam-se maiores, visto que a autonomia conferida às partes para 
celebrarem ajustes que melhor atendam aos seus interesses, pode configurar um 
instrumento de lesão a direitos. 

              Destaca-se que os direitos da personalidade, por representarem os direitos mais 
íntimos e fundamentais do ser humano, são intransmissíveis, irrenunciáveis, 
extrapatrimoniais e vitalícios, conforme o art. 11 do Código Civil, comuns da própria 
existência da pessoa. 

            Nesse aspecto, dispõe o mencionado artigo que “Com exceção dos casos 
previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não 
podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”.  Não cabe cessão desses direitos, 
seja de forma gratuita ou onerosa. Não podem eles serem objeto de alienação, de cessão 
de crédito ou débito, de transação ou compromisso de arbitragem. 

            De outro lado, a doutrina, bem como a jurisprudência, reconhecem a 
disponibilidade relativa dos direitos da personalidade, posto que, o direito da 
personalidade não é disponível no sentindo estrito, sendo transmissíveis apenas as 
expressões do uso do direito da personalidade. 

            Ou seja, existem aspectos patrimoniais dos direitos da personalidade que podem 
ser destacados ou transmitidos, desde que de forma limitada.  Cite-se, por exemplo, que 
um artista tem a possibilidade de celebrar um contrato com uma empresa de cosméticos, 
visando à exploração patrimonial de sua imagem. É perfeitamente possível, desde que 
tal contrato não seja vitalício. 

            Outros exemplos podem ser trazidos à tona como o caso dos contratos assinados 
pelos participantes de “reality shows”. A princípio, esses programas não trazem 
nenhuma lesão a direito da personalidade. No entanto, a forma pela qual as imagens dos 
participantes são expostas na mídia, pode levar à sua violação e fazer com que o 
“contratante” tenha sua honra maculada pelo programa. 

            Ilustram, ainda, situações de disponibilidade de tais direitos o direito autoral 
regulado pela Lei nº 9.610/98, no qual o autor comercializa uma criação intelectual; a 
cessão gratuita de órgão ou tecido, contemplada na Lei nº 9.434/97 (Lei de Transplantes 
de órgãos) e a disposição gratuita do próprio para fins científicos ou de transplante, 
autorizada pelo art. 14 do Código Civil.   
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         Igualmente, a posição doutrinária destaca que a autonomia privada, manifestada 
em um contrato encontra limitações nas normas de ordem pública e no princípio da 
dignidade da pessoa humana, melhor expressão do princípio da função social do 
contrato, (artigo 421, CC).                

            E mais, os direitos da personalidade, inadmitem qualquer apreciação pecuniária, 
não podendo, seu titular transmiti-los a outrem, e em regra, serem objeto de comércio, 
não se constituindo em patrimônio econômico, embora alguns possam ser objeto de 
negócio jurídico patrimonial, sendo que "as indenizações que ataques a eles podem 
motivar, de índole moral, são substitutivos de um desconforto, mas não se equiparam à 
remuneração. Apenas, no sentido metafórico e poético podemos afirmar que pertencem 
ao patrimônio moral de uma pessoa."[32]  

             

  

5 DIGNIDADE HUMANA E O DIREITO CONTRATUAL 

  

            A dignidade humana, com toda a importância que lhe é outorgada pelo 
ordenamento jurídico vem em salvaguarda dos direitos da personalidade, na medida em 
que, com seu caráter fundante, norteia disposições legais, assim como a interpretação 
dos contratos. 

            A expressão dignidade advém do latim, dignitas, que significa tudo aquilo que 
merece respeito, consideração, mérito ou estima. Antes de sua positivação era 
considerada como um valor metafísico diante da afirmação de que se tratava de um 
direito natural, pertencente ao ser humano pelo simples fato de existir. 

            A doutrina cristã em muito contribuiu para o reconhecimento da dignidade 
humana vez que tinha como filosofia a idéia de que o homem era a imagem e 
semelhança do criador, portanto, detentor de dignidade. A concepção jusnaturalista da 
dignidade perdurou por mais de quatro séculos, até surgir o movimento 
constitucionalista no século XVIII, cuja idéia principal era o reconhecimento do homem 
como pessoa e detentor de dignidade humana, por essa razão que são indissociáveis a 
dignidade da pessoa e constitucionalismo. 

            O princípio da dignidade humana, como o passar do tempo, abandonou a face 
naturalista, inserindo-se principalmente nos textos constitucionais e agregando-se a 
conceituação dos direitos fundamentais. 

            Inobstante a dificuldade da exata conceituação do que seja a dignidade humana, 
inegável é o seu reconhecimento enquanto valor da humanidade, emanando do texto 
constitucional como uma verdadeira cláusula geral cujo objetivo é o de efetivar os 
direitos fundamentais.  

            Nossa Carta Política de 1988 alavancou a dignidade da pessoa humana à 
condição de princípio estruturante de todo o ordenamento jurídico e sua inserção no 
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texto constitucional tem tamanha significância na medida em que a divorciou do 
conceito apenas jusnaturalista.  

No tocante à realidade jurídica brasileira, Maria de Fátima Freire de Sá[33] elogia o fato 
de o legislador constituinte de 1988 ter acrescentado na Constituição a dignidade da 
pessoa como fundamento da República, entendendo que “é este o verdadeiro substrato 
em que se apóia o amplo catálogo de direitos e garantias fundamentais do homem”, 
embora a proteção da dignidade humana não acabe neste ponto.  

            Reconhecida no artigo 1º, III, como fundamento do Estado Democrático de 
Direito, a dignidade passa ser considerada como um atributo intrínseco do ser humano, 
adquirindo ainda as qualidades da irrenunciabilidade e da inalienabilidade. 

            Tais características vêm reforçar a conceituação dos direitos da personalidade, 
vez que estes também acompanham o ser humano e possuem as mesmas características 
acima citadas. Assim sendo, todos os direitos relativos à personalidade e compatíveis 
com a condição do homem devem ser garantidos. 

            Consoante já ressaltado, o princípio da dignidade humana se apresenta no 
ordenamento jurídico como uma norma que abarca conceitos valorativos, possuindo 
extrema relevância para a construção de uma convivência pacífica dos seres humanos, 
apresentando-se como um norte a ser seguido na elaboração e realização dos 
contratos.      

            Com o advento do Código Civil de 2002, reconheceu-se em texto legal que a 
liberdade de contratar deve ser exercida nos limites da função social dos contratos. 
Assim pode-se afirmar que se tem como objeto imediato a ordem normativa da 
dignidade humana. 

            Em razão de o princípio da dignidade humana ser considerado como direito 
fundamental e informador dos demais princípios, notadamente no que tange aos 
contratos, estes sofreram grandes influências de modo que as normas de direito privado 
passaram a proteger a pessoa em primeiro lugar. 

            Nas exatas palavras de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho[34] as 
normas de direito privado passaram a proteger a pessoa sem que, com isso, precisassem 
prejudicar o patrimônio, o que no âmbito infraconstitucional reflete a efetiva 
aplicabilidade dos direitos da personalidade, ou seja, (“aqueles que têm por objeto os 
atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si em suas projeções sociais” e que 
estão dispostos nos arts. 11 a 21 do Código Civil).  

            Dessa forma, os contratos sofrem influências advindas do princípio da dignidade 
humana e dos direitos da personalidade no sentido de serem inadmissíveis contratos que 
violem a vida, a imagem, a privacidade, a integridade física de uma das partes, a 
pretexto de se exigir determinada prestação, eis que, acima de tudo, está a pessoa 
humana.  

            Como bem destaca Ana Claudia Marassi Spineli[35] “o reconhecimento do 
princípio da dignidade humana pressupõe a salvaguarda dos direitos da personalidade” e 
isto é concretizado no campo contratual por meio dos princípios da boa-fé objetiva e da 
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função social, que configuram balizas à autonomia privada, na medida em que as partes 
são livres para encetarem as cláusulas contratuais, desde que não atentem contra a 
própria dignidade, bem como à do outro contraente. 

                                                                                 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

            De acordo com o levantado no presente texto, antes do Código Civil de 2002, as 
normas constitucionais não recebiam a devida atenção por parte dos intérpretes da lei, 
inobstante o reconhecimento da supremacia da Constituição face às normas 
infraconstitucionais. 

            Um outro ponto merecedor de destaque se refere à dificuldade criada pelo 
Código Civil de 1916 na medida em que se tratava de um sistema fechado, composto 
por normas rígidas e nas relações contratuais o que prevalecia era a autonomia da 
vontade e o dever de adimplir o contrato na sua integralidade, ainda que sobreviesse um 
encargo oneroso para a parte. Aos contratos eram aplicados os princípios da autonomia 
da vontade e do o pacta sunt servanda. 

            Diante da evolução social e econômica ocorrida no século XX, o Código Civil 
de 1916 passou a ser considerado um mecanismo eficaz de sistematização e tutelas das 
relações contratuais, mormente porque as mudanças ocorridas fizeram com que o 
legislador se preocupasse mais com a pessoa e a preservação da sua dignidade. Tanto o 
é que a própria Constituição de 1988 tem como princípio maior a dignidade humana, 
devendo a norma infraconstitucional se inclinar a esse comando constitucional.            

Constata-se que o direito contratual vem passando por importantes transformações para 
adequar-se às novas realidades e necessidades da sociedade pós-moderna. A 
constitucionalização de direitos fundamentais colaborou para que o foco patrimonialista 
do direito civil, com ênfase na autonomia da vontade, fosse cedendo lugar à importância 
conferida ao ser humano, em especial no tocante à sua dignidade, valor fundante do 
arcabouço jurídico e que deve orientar qualquer relação jurídica, inclusive a contratual.  

            O Código Civil de 2002, ao contrário de seu antecessor, possui um sistema 
aberto, dinâmico e orientado pelos princípios constitucionais. E, com relação ao direito 
contratual, inaugurou novos princípios como o a boa-fé objetiva e a função social, além 
de estabelecer uma nova interpretação daqueles já considerados anteriormente como o 
da autonomia da vontade, da relatividade dos efeitos do contrato e de sua força 
obrigatória. Com isso, reconheceu a necessidade de serem submetidos ao crivo dos 
fundamentos constitucionais, sobretudo ao princípio maior que é o da dignidade da 
pessoa humana.            

            A nova feição principiológica do direito dos contratos confere destaque aos 
princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, que, juntos, permitem, 
inclusive, a criação de contratos atípicos para atender a novas necessidades das partes 
contratantes, bem como exercem o papel de baliza à autonomia privada nas múltiplas 
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possibilidades que delas se originam. Com isso, busca-se o devido respeito à dignidade 
humana e proteção dos direitos da personalidade. 

No tocante aos direitos da personalidade, tem-se que diante das características trazidas 
pela legislação civil e pelo princípio da dignidade humana, a autonomia privada 
encontra limites. 

            O que se almeja é a proteção daquilo que é mais íntimo do ser humano, sua 
qualidade pessoal, sua forma de ser e de agir, ou seja, tudo aquilo que compõe a sua 
personalidade, dessa forma, os contratos que violem a personalidade do ser humano são 
considerados nulos de pleno direito. 

            Assim, o que se observa é a mudança do paradigma contratual, na medida em 
que a autonomia privada não é mais absoluta, encontrando limites de modo que a 
dignidade da pessoa humana deve ser o ponto norteador. Além disso, o que se busca 
com a nova releitura dos contratos é o cumprimento dos anseios da Constituição e o 
alcance dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, notadamente, 
com relação à proteção dos direitos fundamentais, não só pelo Estado, mas também 
pelos entes privados. 
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