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RESUMO 

  

Os direitos conhecidos como os da personalidade são aqueles referentes à tutela humana, no 
que diz respeito à vida, à integridade, à privacidade, à honra e à imagem. O corpo humano, 
como sendo um dos direitos a serem tutelados, possui proteção não só por sua constituição 
física, mas também por suas características e informações pessoais, que representam os dados 
da própria pessoa. O ponto principal da integridade, neste caso física, é o relativo à proteção 
do corpo humano, seja ele no todo ou em parte, vivo ou morto. É o direito da proteção 
corporal. E é nesse aspecto que surgem as modificações corporais, conhecidas como body arts 
e body modifications, rol em que se incluem as tatuagens. Nessa perspectiva, é inegável a 
relação entre tatuagem e a formação de identidade. A tatuagem pode ser utilizada para 
demarcar a vinculação a um grupo, dando valor, também a beleza física e corporal. E, por 
conta disso, as tatuagens estão ganhando espaço e conquistando cada vez mais adeptos. 
Entretanto, mesmo com essa expansão e difusão das tatuagens, muito ainda é discutido acerca 
dos limites impostos às pessoas no que se refere a estas, limitando-se, assim, a autonomia do 
ser humano no que se refere à disposição do próprio corpo. 

Palavras-chave: Corpo. Tatuagem. Integridade física. Direitos da personalidade. 



ABSTRACT 

Rights known as those of personality are those relating to human guardianship, as regards life, 
integrity, privacy, honor and image. The human body, as one of the rights to be protected, is 
protected not only by its physical constitution, but also by its characteristics and personal in-
formation, which represent the data of the person himself. The chief point of integrity, in this 
case, the physical one, is that relating to the protection of the human body, whether wholly or 
partly, alive or dead. It is the right of body protection. And it is in this aspect that arise the 
corporal modifications, known like body arts and body modifications, roll in that includes the 
tattoos. The relationship between tattooing and identity formation is undeniable. The tattoo 
can be used to demarcate the bonding to a group, giving value, also to the physical and corpo-
ral beauty. And because of this, the tattoos are gaining space and conquering more and more 
adepts. However, even with this expansion and diffusion of tattoos, much is still discussed 
about the limits imposed on people in relation to them, therefore, limiting the autonomy of the 
human being in regard to the disposition of the body itself. 

 

Keywords: Body. Tattoo. Physical integrity. Personality rights. 
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INTRODUÇÃO 

Os chamados direitos da personalidade dizem respeito à proteção da pessoa humana, 

seja na dimensão física, intelectual ou até mesmo moral. Dessa maneira, dividem-se os 

direitos da personalidade em: físicos, referentes a elementos materiais da estrutura humana; 

psíquicos, relativos a componentes intrínsecos da personalidade; e morais, referentes a 

elementos valorativos da pessoa na sociedade.  

O corpo humano, como sendo um dos direitos a serem tutelados, possui proteção não 

só por sua constituição física, mas também por suas características e informações pessoais. A 

idealização de direito ao próprio corpo está inserido nos direitos conceituados como sendo 

intrínsecos à personalidade individual. O corpo humano é o instrumento pelo qual se permite 

a existência do indivíduo, e que engloba todos as características pessoais, de forma a 

representá-lo. Por conta disso, mostra-se necessário a proteção mesmo para além da morte. 

Dentro desse registro, o corpo aparece como ponto central da existência do indivíduo, fazendo 

parte de uma série de direitos da personalidade individual que devem ser protegidos.

O direito ao corpo e sua integridade tem sido tema de diversas discussões, uma vez 

que abrange não só a proteção a todas as partes do corpo, mas também, à proteção ao corpo 

morto. Assim sendo, o ser humano possui direito sobre o seu próprio corpo, com licenças não 

absolutas de desfrutar e dispor dele, e por meio dessa concepção de efetivação da autonomia 

corporal, discute-se os fenômenos das modificações corporais. 

Isto posto, o escopo da presente pesquisa é analisar a o direito à integridade física e os 

atos de disposição do próprio corpo em especial no que se refere às praticas de modificação 

corporal e a difusão das tatuagens, que estão ganhando espaço e conquistando cada vez mais 

adeptos. Mesmo com a sua expansão e difusão, muito ainda é discutido acerca dos limites 

impostos ao indivíduo nos atos de intervenção corporal. Por conta disso, serão tecidos 

comentários acerca da autonomia e da liberdade do ser humano no que se refere à disposição 

do próprio corpo.  

No primeiro capítulo, serão abordados comentários acerca da importância do 

reconhecimento dos direitos da personalidade como sendo fundamentais para a construção do 

ser humano tanto no aspecto físico como psíquico, de modo que deva sempre ser garantido ao 
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individuo a proteção efetiva da pessoa humana e da autonomia corporal, como modo de 

assegurar sua dignidade como valor essencial. 

Os direitos de personalidade previstos no Código Civil de 2002, delimitam que as 

disposições do próprio corpo possuem limites, contidos em seu artigo 13. O ordenamento 

regulamenta apenas condutas contra integridade física que tragam prejuízo irrecuperável. 

Também no artigo 13 do Código Civil de 2002, encontra-se o termo “bons costumes”, 

expressão que causa grande preocupação, tendo em vista a dificuldade de se delimitar sua 

amplitude. No Brasil, os bons costumes não podem ser afastados de nenhuma interpretação 

legislativa, segundo os artigos 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB).  

Diante disso, no segundo capítulo da presente pesquisa será abordado o direito à 

integridade física que abrange a tutela jurídica de todo corpo físico do titular, seja vivo ou 

morto, com uma análise acerca a necessidade da proteção e identificação dos limites da tutela 

dos aspectos físicos da personalidade. Ademais, serão tecidos comentários acerca das 

controvérsias geradas pelos rígidos limites impostos pelo artigo 13 do Código Civil.

A discussão acerca da autonomia é de extrema necessidade, uma vez que o corpo é de 

pertencimento do indivíduo, que com ele nasce e expressa sua própria e individual 

personalidade, motivo pelo qual será explorada a autonomia corporal como forma de livre 

desenvolvimento da personalidade. 

É no âmbito da autonomia corporal que surge a prática da body modification que, ao 

ser entendida como uma expressão da identidade pessoal, uma vez que é uma manifestação da 

individualidade e da subjetividade por meio do corpo, se torna um mecanismo de amplo e 

livre desenvolvimento da personalidade, merecendo tutela jurídica.  

Na terceira parte, serão abordados os principais aspectos da modificações corporais, 

mais conhecidas como body modifications. Com os avanços jurídicos, econômicos e 

principalmente sociais, as body modifications vem se tornando cada vez mais usuais, devendo 

ser protegidas e não passíveis de preconceito e exclusão, de forma a serem entendida como 

uma forma de os indivíduos alcançarem suas próprias identidades e de se individualizarem e 

destacarem dos demais. 

Inserida nas modificações corporais, destaca-se o fenômeno da tatuagem, que não é 
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um fenômeno recente, e vem sendo observado com o passar dos anos, e em diversas 

sociedades. Ela é uma manifestação própria de cada indivíduo, que o permite mostrar sua 

individualidade e demarcar seu espaço na sociedade que está inserido. 

É inegável que a prática foi marginalizada ao longo das últimas décadas, porém, vem 

recuperando seu status de arte desde a década de 90. Nesse aspecto, a ultima parte da pesquisa 

abordará o surgimento e a difusão da tatuagem e sua ressignificação cultural, desde a maneira 

como ela é praticada, até a percepção e significado enxergado pela sociedade, levando-se em 

consideração, principalmente, que  não trata-se de  um  consenso. Por fim, será abordado o 

recente julgado do STF que, em 17 de agosto de 2016, julgou o Recurso Extraordinário no 

898450, e assumiu a inconstitucionalidade da proibição de tatuagens a candidatos a cargo 

público. Entendeu-se que “Editais de concurso público  não podem estabelecer restrição a 

pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores 

constitucionais”.  

Destarte, o tema proposto é de grande importância, pois depreende-se que o individuo 

não deve ser julgado por suas modificações corporais em suas competências, por 

consequência, não devem ser postas em dúvida, tendo como fundamento a Constituição 

Federal de 1988, a qual a plena expressão e manifestação a todas as pessoas. 

Em meio a esse caminho tortuoso e repleto de obstáculos de ressignificação, a 

tatuagem não mais  seria  um  estigma  dos  marginais. Que venham mais e mais histórias não 

contadas sobre a tatuagem. 
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1 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E A DIGNIDADE HUMANA 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

Com a elaboração do Código Civil de 2002 , dedicou-se um capítulo inteiro aos 1

direitos da personalidade, o que demonstra uma significativa evolução em comparação ao 

código anterior, que era restringido ao direito das coisas. A instauração de um capítulo 

destinado à proteção da pessoa, comprova o compromisso da tutela e promoção da dignidade 

humana. Diante disso, o Código Civil passou a regular o direito ao próprio corpo, o direito ao 

nome, o direito à honra, o direito à imagem e o direito à privacidade. 

Os chamados direitos da personalidade são aqueles que dizem respeito à proteção da 

pessoa humana, seja na dimensão física, intelectual ou até mesmo moral. Dessa maneira, 

dividem-se os direitos da personalidade em: físicos, referentes a elementos materiais da 

estrutura humana; psíquicos, relativos a componentes intrínsecos da personalidade; e morais, 

referentes a elementos valorativos da pessoa na sociedade. 

Parte destes direitos estão previstos na Constituição Federal , entretanto, não se pode 2

afirmar a existência de um rol taxativo destes na Lei. Com o Código Civil de 2002, 

estabeleceu-se um capítulo exclusivamente direcionado aos direitos da personalidade, com o 

intuito de proteger a pessoa humana nos mais diversos pontos, sejam esses relacionados com 

vida, imagem, honra, privacidade e integridade moral e física. 

Nas palavras de Carlos Alberto Bittar: 

Consideram-se da personalidade os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada 
em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico 
exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, a higidez física, 
a intimidade, o segredo, o respeito, a honra, a intelectualidade e outros tantos.3

Pontes de Miranda, por sua vez, ao fundamentar o direito de personalidade na 

 BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Diário Oficial [da República Federativa do Bra1 -
sil], Brasília, DF. Publicada em 10 de janeiro de 2002.
 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988.2

 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. Rio, 1989, pg. 293



  14

capacidade do exercício de direitos, explica que o 

objeto do direito de personalidade como tal não é a personalidade: tal direito é o 
direito subjetivo a exercer os poderes que se contêm no conceito de personalidade; 
pessoa já é quem o tem, e ele consiste exatamente no ius, direito absoluto, como o 
de propriedade, que com ele não se confunde, posto que o objeto do direito de 
personalidade como tal seja a irradiação da entrada de suporte fáctico no mundo 
jurídico (o fato jurídico do nascimento de ser humano com vida).   4

A natureza não patrimonial dos direitos da personalidade e a característica de serem 

essenciais para composição da pessoa são fundamentais para sua definição. A titularidade dos 

direitos da personalidade é exclusiva, não podendo se falar em transferida para terceiros. Por 

não serem extrínsecos à pessoa, não podem ser disponíveis até mesmo quanto ao seu 

exercício deles. Os direitos da personalidade extinguem-se com a a morte pessoa, podendo ter 

eficácia post mortem, de modo a que a defesa seja transferida aos familiares, como no caso da 

lesão à honra do morto. 

Para Pedro Pais de Vasconcelos os direitos da personalidade são os meios pelo qual é 

garantido a efetividade da Personalidade Jurídica: 

O Direito de Personalidade, como direito subjetivo que tem como fim a defesa da 
dignidade humana de cada uma das pessoas singulares, integra no seu conteúdo um 
número, em princípio, não limitado de poderes, que constituem a sua estrutura. Estes 
poderes são aqueles que forem necessários, ou mesmo apenas convenientes, ou 
simplesmente úteis, para que o fim do direito de personalidade seja realizado com 
êxito.  5

Por sua vez, Adriano de Cupis afirma  

há no ordenamento jurídico, uma hierarquia entre os bens. O objeto dos direitos de 
personalidade são os bens de maior valor jurídico, sem os quais os outros perdem o 
valor. São os bens da vida, da integridade física, da liberdade. São caracterizados por 
uma não-exterioridade e constituem categorias do ser, não do ter.  6

 Diante disso, é possível constatar que esses direitos são os necessários para formação 

da personalidade e para sua introdução nas relações jurídicas. Diante disso, pode-se dizer que 

são absolutos, isto é, são oponíveis contra todos (erga omnes), possuem caráter de 

generalidade, são extrapatrimoniais, irrenunciáveis e inalienáveis. Ademais, fazem parte de 

um rol aberto de direitos, ou seja, não são apenas os que estão presentes no Código Civil ou 

 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Atual. Vilson Rodrigues Alves. 2. ed. 4

Campinas: Bookseller, 2000, pg. 206.
 VASCONCELOS, Pedro Pais de – Teoria Geral do Direito Civil. 8a ed. Lisboa: Almedina, 2015, pg. 41.5

 DE CUPIS, Adriano – Direitos da Personalidade. Lisboa: Morais, 1961, pg. 241.6
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na Constituição Federal. Além disso, são imprescritíveis, impenhoráveis e vitalícios. 

Nesse aspecto, Pontes de Miranda afirma que  

o direito de personalidade, os direitos, as pretensões e ações que dele se irradiam são 
irrenunciáveis, inalienáveis, irrestringíveis. São direitos irradiados dele os de vida, 
liberdade, saúde (integridade física e psíquica), honra, igualdade.  7

Um dos direitos da personalidade que é tema de diversas discussões é o direito ao 

corpo e sua integridade. Esse direito abrange não só a proteção à todas as partes do corpo, 

mas também, a proteção ao corpo morto. O corpo é de pertencimento do indivíduo, que com 

ele nasce e expressa sua própria e individual personalidade. O direito ao corpo faz parte de 

um grupo de direitos relacionados ao direito à integridade física e dentro dele destacam-se 

ainda o direito à vida e direito à saúde, protegendo, assim, o corpo humano em sua totalidade. 

Segundo Miguel Reale , o direito da personalidade corresponde a um valor 8

fundamental, a começar pelo do próprio corpo, que é a condição essencial do que somos, do 

que sentimos, percebemos, pensamos e agimos. 

Cumpre ressaltar que a definição não deve ser interpretada de forma exaustiva, pois 

existe um número ilimitado de hipóteses, demandando uma necessidade constante de 

aprimoramento e evolução, pois são 

direitos em expansão. Com a evolução legislativa e com o desenvolvimento do 
conhecimento científico acerca do direito, vão-se revelando novas situações que 
exigem proteção jurídica e, consequentemente, novos direitos vão sendo 
reconhecidos. [...] são listas apenas exemplificativas e refletem dado momento 
histórico que está em veloz mutação. Lembre-se da regra do art. 5o, § 2o, do texto 
constitucional, que afirma que os direitos e garantias ali previstos não excluem 
outros que venham a ser reconhecidos posteriormente.  9

O direito à integridade física, como um dos direitos da personalidade, garante grande 

proteção, devendo, assim,  a saúde corporal ser protegida de forma integral. Por conta disso, 

se a integridade física for lesionada, qualquer execução que assim ocasione, deve ser julgada 

como ilícita. Além disso, caso, seja qual for a maneira, a integridade esteja sendo ofendida ou 

atacada, pode seu detentor tutelar seu direito e pedir indenização. 

 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Atual. Vilson Rodrigues Alves. 2. ed. 7

Campinas: Bookseller, 2000, pg. 13.
 REALE, Miguel. Os direitos da personalidade, 2004.8

 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. 2. ed. São Paulo: Sarai9 -
va, 2007, pg. 24
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1.2 A TUTELA DA PERSONALIDADE SOBRE O PRIMA DO PRINCÍPIO DA DIGNI-
DADE HUMANA 

Os direitos da personalidade são propriedades inerentes e essenciais à pessoa humana, 

presentes na principal cláusula de proteção à pessoa humana, o princípio da dignidade 

humana, tutelado no art. 1º, III, da Constituição Federal.  

O legislador ao colocar a dignidade como fundamento, demonstra a extrema 

importância desse princípio para todos, uma vez que oferece integridade ao indivíduo apenas 

pelo fato de ter nascido humano, não exigindo nenhum requisito de fato. Diante disso, esse 

princípio transpassa por todas as relações individuais e coletivas na sociedade democrática. 

Dada a sua importância, o Brasil incorporou diversos tratados internacionais que mencionam 

à dignidade da pessoa humana. 

Segundo Cristiano Farias e Nelson Rosenvald, ao se tratar dos direitos da 

personalidade, não se pode deixar de falar na cláusula geral de proteção à pessoa humana, o 

princípio da dignidade humana, sem o qual a análise da teoria da personalidade e dos efeitos 

dela decorrentes tornar-se-ia vazia, caindo em verdadeiro marasmo formalista despido de 

significado concreto . 10

Nesse aspecto, cumpre citar citar o o autor Noberto Bobbio  que afirma que “os 11

direitos do homem nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos 

positivos particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização como direitos 

positivos universais”.  

O autor José de Oliveira Ascensão  insere a esfera dos direitos de personalidade como 12

decorrentes do princípio da dignidade humana. Segundo ele,  a dignidade da pessoa humana 

implica que a cada homem sejam atribuídos direitos que assegurem a dignidade na vida em 

sociedade, de forma a proporcionas um espaço no qual cada homem poderá desenvolver a sua 

personalidade. 

Para o direito constitucional brasileiro, a pessoa humana possui dignidade própria e 

 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito civil: teoria geral. 9. ed. Rio de Janeiro: Lu10 -
men Júris, 2011, pg. 97

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. 10a edição. Rio de Janeiro: Else11 -
vier, 2004, pg. 30

 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil - Teoria Geral I, Introdução, Pessoas, Bens. 2.a edição. Coimbra: 12

Editora Coimbra, 2000 
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constitui um valor em si mesmo, o qual não pode ser sacrificado a qualquer interesse 

coletivo , ao qual se vinculam os direitos da personalidade que: 13

Pelo simples fato de nascer e viver; são aspectos imediatos da exigência de 
integração do homem; são condições essenciais ao seu ser e dever; revelam o 
conteúdo necessário da personalidade; são emanações da personalidade humana em 
si; são direitos de exigir de outrem o respeito da própria personalidade; têm por 
objeto, não algo de exterior ao sujeito, mas os modos de ser físicos e morais da 
pessoa ou bens da personalidade física, moral e jurídica ou manifestações parcelares 
da personalidade humana.  14

Por sua vez, Carla Pelegrini  estabelece que "o princípio da dignidade da pessoa 15

humana surge como uma conquista em determinado momento histórico. Trata-se de tutelar a 

pessoa humana possibilitando-lhe uma existência digna, aniquilando os ataques tão frequentes 

à sua dignidade.” 

A dignidade humana trata-se, portanto, de um princípio fundamental, do qual derivam 

os demais direitos fundamentais, sendo os direitos da personalidade deste provenientes, quais 

sejam o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à integridade física e psíquica, à saúde, à 

honra, à intimidade e à imagem, dentre outros. Diante disso, faz-se necessária uma 

interpretação do direito coerente, respeitando as diferenças e singularidades presentes em cada 

indivíduo. 

Nesse aspecto, o autor Ingo Wolfgang Sarlet traça uma definição do que seria a 

dignidade da pessoa humana: 

a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando nesse sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venha lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos.  16

Destarte, o princípio da dignidade da pessoa humana surge como forma de defesa ao 

indivíduo, de modo a conservar e resguardar a vida com integridade, e a proteção ao respeito 

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Volume 1 – Arts. 1o 13

a 103, 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, pg. 19.
 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV: Direitos Fundamentais. 3. ed. Coimbra: 14

Coimbra, 2000, pg. 58
 PELEGRINI, Carla Liliane Waldow. Considerações a respeito do princípio da dignidade da pessoa humana. 15

1a edição. Curitiba: Revista BoniJuris, 2004, pg. 14.
 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 16

2001, pg. 60.
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recíproco. Assim, essa princípio assegura o respeito que cada ser humano merece do outro. 

Ademais, cumpre ressaltar que, a compreensão de sua inserção ao ordenamento 

jurídico se mostra mais necessário do que sua definição, dada a importância da proteção da 

condição humana, a fim de permitir o livre desenvolvimento do indivíduo no meio social em 

que está inserido. Portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana constituiu uma das 

bases fundamentais para o reconhecimento dos direitos da personalidade. Uma vez que ao se 

reconhecer que a pessoa possui dignidade própria e inviolável, também se reconhece os 

direitos necessários para a construção de seu objetivo pessoal de vida. 

Acerca do tema, Anderson Schreiber explica que partindo do pressuposto de que “a 

ciência jurídica contemporânea vem superando o abismo cavado pelos juristas do passado, 

entre o direito público e o direito privado para reunificar as duas esferas em torno da unidade 

constitucional”, entende que 

a maior parte dos direitos da personalidade mencionado no Código Civil brasileiro 
(imagem, honra, privacidade) encontram previsão expressa no art. 5o do texto 
constitucional. Mesmo os que não contam com previsão explícita nesse dispositivo 
são sempre referidos como consectários da dignidade humana, protegida no art. 1o, 
III, da Constituição. Os direitos da personalidade são, portanto, direitos 
fundamentais.  17

Como consequência dessa perspectiva, a autonomia privada deixou de ser 

contemplada apenas sobre a ótica patrimonial, sendo concebida também através das relações 

existenciais. Destarte, para o desenvolvimento da personalidade, deve-se dar proteção integral 

à vontade individual. 

1.3 A AUTONOMIA PRIVADA DO INDIVÍDUO 

O Estado é o responsável por estabelecer normas, e fiscalizar o modo de 

comportamento do indivíduo na sociedade, de forma a organizar e estruturar a maneira com 

que as relações interpessoais se desenvolverão. Trata-se, portanto, do agente regulador da 

conduta humana.                                                                                       

No entanto, por mais que o Estado regule as diretrizes essenciais para o 

 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014, pg. 1317
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desenvolvimento da sociedade e imponha as consequências decorrentes de infrações, não 

pode haver uma sobreposição, a todo momento, sob a vontade individual do ser humano. 

Dessa forma, mesmo que o Estado represente soberania, é necessário que este atue de forma a 

permitir o desenvolvimento das vontades pessoais. 

Destarte, o Estado deve atuar de forma a resguardar a ordem e o bem estar social. Por 

outro lado, não deve, de maneira nenhuma, reprimir ou impor-se nas vontades dos sujeitos, 

uma vez que seu papel consiste justamente no contrário, em uma condução que permita o 

desenvolvimento pessoal do indivíduo, agindo apenas nas relações que não dizem respeito à 

seara pessoal. 

O objetivo da intervenção estatal no âmbito privado não é o de privar dos indivíduos a 

possibilidade de ajustarem as relações de acordo com suas vontades, mas de proteger a parte 

menos favorecida na própria negociação, e aqueles estão fora da situação, e diante disso faz-

se necessário que haja um ordenamento legal em determinadas situações particulares. Nesse 

aspecto, a autora Roxana Borges salienta que,  

sendo um dos princípios fundamentais do direito privado, o conteúdo da autonomia 
privada encontra fronteiras em normas legais e na ordem pública. Em grande 
número de situações, caso as partes se omitam em relação a algum aspecto de 
negócio jurídico, o direito terá a função de suprir a declaração das partes. Em 
poucos casos as normas serão de natureza cogente, quando, então, certas condutas 
serão impostas aos sujeitos, sob pena de o negócio jurídico não ser considerado 
válido.  18

É nesse cenário que surgem, os conceitos de liberdade jurídica, autonomia da vontade 

e autonomia privada apesar de possuirem conceitos morfologicamente semelhantes, 

apresentam diferenças. A autora Rose Melo Vencelau Meireles os diferencia da seguinte 

forma: 

A liberdade jurídica corresponde a toda manifestação de liberdade tutelada pelo 
ordenamento jurídico. Para os particulares, ser livre juridicamente significa ter a 
faculdade de agir licitamente, a qual existe sempre que não haja vedação, o que se 
resume na máxima: o que não é proibido é permitido. (...) a autonomia da vontade 
tem feição subjetiva, pois revela a vontade em si mesma, no seu sentido mais 
psicológico. A função da autonomia da vontade, pode-se afirmar, era a de garantir a 
própria vontade do sujeito, por ser considerada a única fonte de efeitos obrigacionais 
(...) entende-se por autonomia privada ‘o poder, reconhecido ou concedido pelo 
ordenamento estatal a um indivíduo ou a um grupo, de determinar vicissitudes 
jurídicas como conseqüências de comportamentos – em qualquer medida – 
livremente assumidos’. A autonomia privada, assim concebida, seria substrato para a 
criação, modificação ou extinção de situações jurídicas subjetivas, sempre na 
moldura formada pelo ordenamento jurídico.(...) Sob esse ponto de vista, o negócio 

 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos Direitos de Personalidade e Autonomia Privada. 18

São Paulo: Saraiva – 2005, pg 55.
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jurídico poderia ser considerado instrumento da autonomia, não apenas da 
autonomia privada.  19

Enquanto a autonomia da vontade está relacionada com a vontade subjetiva e 

psicológica, a autonomia privada relaciona-se com a vontade objetiva, resultado da 

manifestação da vontade, fonte de efeitos jurídicos. 

Ademais, autonomia da vontade pode ser entendida como sendo a vontade real, o 

desejo íntimo de cada indivíduo. Já a autonomia privada seria o poder dos sujeitos privados de 

auto regulamentarem suas relações jurídicas. Não se deve confundir, portanto, autonomia 

privada com autonomia da vontade. 

Por sua vez, a autonomia privada pode ser entendida como a possibilidade de 

regulamentar interesses, sejam eles patrimoniais ou não patrimoniais. Para Francisco Amaral, 

autonomia privada é “o poder que os particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria 

vontade, as relações de que participam, estabelecendo-lhes o conteúdo e a respectiva 

disciplina jurídica.”  20

Para o autor António Menezes Cordeiro, a autonomia privada seria 

em termos amplos, ela equivale ao espaço de liberdade reconhecido a cada um 
dentro da ordem jurídica: engloba tudo quanto as pessoas podem fazer, num prisma 
material ou num prisma jurídico. Em termos restritos, a autonomia privada 
corresponde ao espaço de liberdade jurígena, isto é, à área reservada na qual as 
pessoas podem desenvolver as actividades que entenderem. (...) A autonomia 
privada corresponde assim a um espaço de liberdade jurígena atribuído, pelo Direito, 
às pessoas, podendo definir-se como uma permissão genérica de produção de efeitos 
jurídicos.  21

O princípio da autonomia privada, apesar de não ter regulação expressa na 

Constituição Federal, já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como pilar necessário 

e fundamental para as relações individuais. O ministro Gilmar Mendes, ao fundamentar o seu 

voto no julgamento do Recurso Extraordinário 407.688-8, registrou que: 

não podemos deixar de destacar e de ressaltar um princípio que, de tão elementar, 
nem aparece no texto constitucional: o princípio da autonomia privada, da 
autodeterminação das pessoas – é um princípio que integra a própria ideia ou direito 
de personalidade.  22

 MEIRELES, R. M. V. Autonomia privada e dignidade humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, pg. 63-7319

 AMARAL, FRANCISCO. Direito civil, introdução.5ed.Rio De Janeiro:Renovar,2003, pg. 33720

 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil português. 2.ed. Coimbra: Almedina, 2000, parte 21

geral, tomo 1, introdução, p. 217. 
 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 407688/SP. Relator: Cezar Peluso. Julgado em 08.02.2006. In: In22 -

formativos 415 e 416 do STF. p. 906.
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Através seu âmbito de utilização, pode-se entender que a autonomia privada de cada 

indivíduo desempenha a função de satisfação aos seus anseios e necessidades, desde que não 

ofenda o direito ou cause prejuízo de outrem, considerando a existência isonômica da 

autonomia das outras pessoas, também sujeitos de direitos.  

A autonomia privada, portanto, garante ao indivíduo o poder de criar, modificar ou 

extinguir situações jurídicas subjetivas, caracterizando-se como uma manifestação de 

liberdade. Rose Melo Vencelau Meireles  destaca que por ser uma manifestação da liberdade, 23

é a autonomia privada a forma de realização da dignidade humana nas situações existenciais. 

 MEIRELES, R. M. V. Autonomia privada e dignidade humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, pg. 63-7323
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2 DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA 

2.1 ATOS DE DISPOSIÇÃO SOBRE O PRÓPRIO CORPO 

A autonomia corporal pode ser compreendida como a faculdade de autodeterminação 

da pessoa em relação ao seu próprio corpo, inserida no âmbito das situações existenciais. 

Trata-se, portanto, da liberdade do indivíduo para dispor sobre o próprio corpo ou sobre partes 

dele, utilizando-se de acordo com suas convicções e vontades pessoais. 

Dessa forma, a autonomia do indivíduo sobre si mesmo compreende a capacidade de 

atuar sobre seu próprio corpo, mas as ações decorrentes disso nem sempre possuem 

consequências jurídicas. Por exemplo, o ato de fazer as unhas ou de pintar os cabelos, é uma 

simples demonstração do exercício do direito sobre o corpo. Esses direitos, por mais que não 

criem, modifiquem ou extinguem uma situação subjetiva, também são dignos de proteção 

jurídica. 

É nesse sentido que surgem as classificações dos direitos da personalidade, entre eles 

os direitos inatos, como à integridade física e à integridade moral . Para Cristiano Chaves de 24

Farias e Nelson Ronsenvald a integridade física, 

concerne à proteção do corpo humano, isto é, à sua incolumidade corporal, incluída 
a tutela do corpo vivo e do corpo morto além dos tecidos, órgãos e partes suscetíveis 
de separação e individualização. Assim o direito ao corpo diz respeito à proteção 
destinada à vida humana e à integridade física, englobando o corpo vivo, bem assim 
como o cadáver (direito ao corpo morto).  25

Ao analisar as proibições que dizem respeito ao uso e disposição do corpo, o direito à 

integridade física é entendido tanto pela doutrina quanto pelo ordenamento normativo como 

sendo um direito negativo, ou seja, utilizado como forma de proteção contra agressões 

externas e pela própria pessoa. Nesse aspecto, o Código Civil disciplina a indisponibilidade 

do corpo, de modo a proibir qualquer intervenção que gere uma diminuição  permanente da 

 A integridade moral apesar de não ser objeto da presente pesquisa  pode ser definida como as qualidades que 24

uma pessoa desenvolve como a honra, a honestidade, a integridade, o respeito, a solidariedade, a amizade, o se-
gredo profissional, direito de autor, identidade familiar e pessoal.

 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito civil: teoria geral. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen 25

Júris, 2011, pg. 161
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integridade física ou que infrinja os bons costumes. 

A Constituição Federal, por sua vez, traz amparo a integridade física ao regular em seu 

rol de direitos e deveres individuais e coletivos expressos, através do artigo 5º, incisos III, 

XLVII (alíneas “c” e “e”) e XLIX, que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante”, que “não haverá penas: (...) de trabalhos forçados; (...) cruéis” e 

que “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”, respectivamente. 

A integridade física constitui um direito inalienável ou irrenunciável, pois, da mesma 

forma como a liberdade, não há possibilidade ser trocada por qualquer outro direito ou 

repassada a outro indivíduo. É, ainda, um direito individual. 

A doutrina costumava conceituar o direito à integridade psíquica como um direito da 

personalidade autônomo, distinto do direito à integridade física. No entanto, essa 

diferenciação não é mais justificável, sendo necessário entender integridade física e mental 

como um conceito indivisível. Nesse aspecto, Gisele Goeninga ensina que “esses aspectos são 

indissociáveis, embora distintos. Constituímo-nos a partir de características comuns – as 

biológicas sobre as quais se assentam as propriamente humanas” . 26

Trata-se de um único bem ou interesse protegido, a integridade do indivíduo. Diante 

disso, Pietro Perlingieri destaca que  

ambos constituem componentes indivisíveis da estrutura humana. A tutela de um 
desses perfis traduz-se naquela da pessoa no seu todo, e a disciplina na qual consiste 
este tutela é, de regra, utilizável também para cada um de seus aspectos. Deve ser 
utilizada não somente a normativa específica da integridade psíquica, mas, também, 
aquela prevista para a defesa da integridade física que é sempre inspirada pela 
garantia da pessoa. A tutela da integridade psíquica é atuável também onde a norma 
ordinária se limitou a tutelar a integridade física.  27

Nesse mesmo aspecto, pode-se destacar o entendimento de Carlos Alberto Bittar, que 

utiliza a expressão “integridade física” de forma ampla, abrangendo a integridade físico-

mental: 

De grande expressão para a pessoa é também o direito à integridade física, pelo qual 
se protege a incolumidade do corpo e da mente. Consiste em manter-se a higidez 
física e a lucidez mental do ser, opondo-se a qualquer atentado que venha a atingi-
las, como direito oponível a todos.  28

 GROENINGA ,Giselle Câmara . O direito à integridade psíquica e o livre desenvolvimento da personalidade - 26

Palestra apresentada no V Congresso Brasileiro de Direito de Família, Belo Horizonte, 2005 
 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, pg. 15927

 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, pg. 28
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Diante disso, o Estado Democrático de Direito, concretizado através dos princípios 

constitucionais, não admite a intervenção na autonomia corporal, devendo prevalecer, em 

princípio, a liberdade e a vontade individual, para que se assegure o desenvolvimento natural 

da personalidade. A regulação estatal a respeito da autonomia corporal dos indivíduos deve, 

portanto, ser realizada de forma protetivo e não meramente restritiva. 

Nessa perspectiva, Maria Cristina de Cicco, afirma que  

A tutela da pessoa [e de sua identidade pelo corpo] através dos princípios de 
liberdade pessoal, da dignidade e da autodeterminação dispositiva não significa 
indiferença axiológica ou um subjetivismo arbitrário. Ao contrário, ela representa 
um instrumento indispensável para assegurar a efetividade do princípio da dignidade 
humana.  29

Desse modo, ao analisar os artigos presentes no Código Civil, é possível perceber que 

há proteção absoluta da integridade do indivíduo, sendo necessário haver um ponderamento 

entre os interesses público e privado, principalmente no que diz respeito ao aspecto físico, que 

deverá ser levado em consideração o respeito à autonomia privada do indivíduo. 

2.2 OS LIMITES DA AUTONOMIA CORPORAL 

O Código Civil de 2002, ao regular os direitos da personalidade, limitou a autonomia 

privada dos indivíduos no que diz respeito às situações existenciais. Diante disso, o legislador 

tornou os direitos da personalidade indisponíveis, proibindo a limitação voluntária. Neste as-

pecto, preceitua o artigo 11: 

“Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação volun-
tária”. 

O legislador, ao regular o art. 11 do Código Civil, indicou duas propriedades essenci-

ais dos direitos da personalidade, quais sejam a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade. 

Sendo assim, a intransmissibilidade decorre da impossibilidade de se separar tais direitos de 

 CICCO, Maria Cristina de. Atos de disposição do próprio corpo entre autonomia e dignidade da pessoa huma29 -
na. In civilistica.com, 2013, pg. 12
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seu sujeito originário. Nesse aspecto De Cupis  afirma que os direitos da personalidade estão 30

ligados ao seu possuidor “em um nexo que pode dizer-se de natureza orgânica”, possuindo 

“caráter de essencialidade”.  

Da mesma forma, a irrenunciabilidade pode ser entendida como a vedação de o indi-

víduo abdicar dos direitos da personalidade. Tanto a intransmissibilidade quanto a irrenuncia-

bilidade podem ainda ser compreendidas, de forma conjunta, com o conceito de indisponibili-

dade  dos direitos da personalidade . 31 32

Em relação ao direito ao próprio corpo, pode ser entendido como exceção a regra, uma 

vez que não é possível se falar em indisponibilidade, mas sim na sua disponibilidade limita-

da . Esse fato se dá uma vez que o ordenamento jurídico admite alguns atos de disposição do 33

corpo, desde que sejam respeitados os limites impostos pelo art. 13 do Código Civil: 

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, 
quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons 
costumes. 
 
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, 
na forma estabelecida em lei especial.  

Destarte, pode-se afirmar que o art. 13 do Código Civil traz sem seu texto três critérios 

para que se considere como sendo lícitos os atos de disposição do próprio corpo, quais sejam, 

os realizados a partir de exigência médica, que não causem diminuição permanente da inte-

gridade física e que não contrariem os bons costumes.  

Diante da interpretação do artigo, é possível entender que o critério da exigência mé-

dica possui força derrogatória em relação aos demais critérios , sendo admitido, portanto, a 34

realização de tratamentos médicos que diminuam permanentemente a integridade física do 

indivíduo, desde que necessário para preservar a própria vida ou sua integridade física. 

 DE CUPIS, Adriano – Direitos da Personalidade. Lisboa: Morais, 1961, pg. 1730

 Gagliano e Pamplona Filho disciplinam que a indisponibilidade significa que nem por vontade própria do in31 -
divíduo o direito da personalidade pode mudar de titular, o que faz com que eles sejam alçados a um patamar 
diferenciado dentro do direito privado, cuja regra é a disponibilidade dos direitos

 GAGLIANO, Pablo Stolze e FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil – Parte Geral. 16. ed. 32

São Paulo: Saraiva, 2014, pg. 196
 VIEIRA, Mônica Silveira. Direito ao corpo – Modificações Corporais, limites da disponibilidade e responsa33 -

bilidade. Curitiba: Juruá, 2015, pg. 36
 KONDER, Carlos Nelson. O consentimento no biodireito: os casos dos transexuais e dos wannabes. Revista 34
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Cumpre salientar que o Enunciado no 6 da Jornada I do Conselho da Justiça Federal 

trouxe uma importante contribuição sobre esse critério, segundo o qual “a expressão ‘exigên-

cia médica’, contida no art.13, refere-se tanto ao bem-estar físico, quanto ao bem-estar psíqui-

co do disponente”. 

Nesse aspecto, segundo o entendimento traçado pelo autor por Anderson Schreiber, 

“ao autorizar qualquer disposição do próprio corpo por “exigência médica”, o art. 13 parece 

elevar a recomendação clínica a um patamar superior a qualquer avaliação ética ou 

jurídica” .  35

Para o referido autor, os demais critérios regulados do art. 13 do Código Civil são in-

suficientes para tutelar de forma eficiente o direito ao próprio corpo na sociedade contempo-

rânea. Diante disso, pode-se trazer da interpretação de que apenas estariam proibidas as dis-

posições do corpo que resultem em redução permanente da integridade física, sedo permitido 

os atos que venham a reduzir temporariamente a integridade física, independente dos motivos 

que resultaram a essa modificação .  36

Diante disso, pode-se afirmar que o critério da diminuição permanente da integridade 

física limita a autonomia corporal. Tal consideração depara-se com uma adversidade, tendo 

em vista que a noção de integridade psicofísica impõe que a unificação das dimensões física e 

psíquica da pessoa é fundamento que demanda tutela jurídica. Por esta razão, afirma Pietro 

Perlingieri que: 

a integridade da pessoa tem uma unidade problemática, dado que único é o bem ou 
interesse protegido. Seja o perfil físico, seja aquele psíquico, ambos constituem 
componentes indivisíveis da pessoa humana. A tutela de um desses perfis traduz-se 
naquela da pessoa no seu todo, e a disciplina na qual consiste esta tutela é, de regra, 
utilizável também para cada um de seus aspectos.  37

Desse aspecto se extrai que a interpretação literal insuficiente, visto que a literalidade 

conduz ao pensamento de que a proteção do artigo apenas abarca a integridade física, sem le-

var em consideração a dimensão psíquica.  

 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014, pg. 3435

 Ibid.36

 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. introdução ao direito civil constitucional, trad. M. C. de Cicco. 37

Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pg. 159
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Mostra-se relevante, novamente, utilizar-se do disposto no Enunciado n. 6 da Jornada I 

do Conselho da Justiça Federal. Essa construção hermenêutica se sustenta na ideia de que 

mesmo que a a norma não contemple de modo literal as duas dimensões, deve-se desenvolver 

a interpretação mais razoável. 

Cumpre ressaltar, ainda, que a diminuição permanente da integridade não se confunde 

com a autocolocação em risco, ou seja, da conduta que o indivíduo voluntariamente se coloca 

de forma que os atos por ele praticados acarretam, potencialmente, riscos à sua integridade. 

Trata-se, portanto, de hipóteses em que a pessoa se coloca em situação de perigo, empregando 

seu corpo, sem ignorar a potencialidade lesiva de seus atos . 38

Ademais, diante da leitura do art. 13, pode-se perceber que todo ato de disposição do 

corpo que contrarie os bons costumes possui vício de ilicitude. Por conta disso, disciplina a 

autora Mônica Silveira Vieira, 

o ato de disposição do direito do corpo é abusivo quando a própria conduta, conside-
rada em si mesma, ou a finalidade perseguida pelo sujeito ao adotá-la, violar a mora-
lidade social predominante em determinada sociedade, em certo tempo e lugar, em 
relação a valor socialmente relevante.39

Como consequência, esse é o critério do art. 13 que mais recebe críticas da doutrina 

que trabalha sobre o tema. 

Gustavo Tepedino , por sua vez, ao traçar comentários sobre o art. 13 do Código Ci40 -

vil, também identifica o potencial negativo do que seria considerado bons costumes, tendo em 

 Em suma Carlos Alberto Bittar afirma que: “embora riscos enormes existam, tanto para a saúde, como para a 38

própria vida, a aceitação pela sociedade e pelos participantes acabou por legitimar a sua existência, recebendo, 
inclusive, cada qual, regulamentação própria (assim, as corridas de automóvel, as lutas de boxe e demais espor-
tes em que o perigo e a violência são elementos intrínsecos). Com a adesão aos seus regulamentos e a prática 
correspondente, a pessoa fica, pois, sujeita aos riscos advindos, podendo, consentidamente, sofrer as consequên-
cias em seu físico, em sua saúde, ou em sua mente (exposição consentida ao perigo de lesão), mas com as caute-
las que cercam a respectiva prática e os limites de ação delineados para cada tipo. As mesmas ponderações ca-
bem com relação ao exercício de funções ou de trabalhos perigosos, em que a pessoa cede a outrem a sua energia 
mental e física, em contrapartida à remuneração ajustada, expondo-se aos riscos inerentes à atividade, para o 
entretenimento de outrem (como nos circos, em teatros, em arenas e em outros meios), ou, mesmo, para a pro-
dução de bens ou de serviços à coletividade (nos serviços e nas atividades perigosas em geral, por natureza, ou 
em função dos meios utilizados, como os de bombeiros e de empresas e entidades que operam com explosivos, 
eletricidade, material radioativo, mineração). Nesses casos, compete ao responsável tomar todas as providências 
tendentes a evitar ou a minimizar os riscos, na proteção da higidez física e mental dos envolvidos, com a adoção 
de dispositivos de segurança aptos (prevendo a legislação de acidentes do trabalho, para as indústrias em geral, 
mecanismos próprios para cada setor, sob controle das autoridades estatais da área).” BITTAR, Carlos Alberto. 
Os Direitos da Personalidade. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, pg. 75

 VIEIRA, Mônica Silveira. Direito ao corpo – Modificações Corporais, limites da disponibilidade e responsa39 -
bilidade. Curitiba: Juruá, 2015, pg. 70

 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloíza Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil Inter40 -
pretado Conforme a Constituição da República. 2. ed, 2007, Rio de Janeiro: Renovar, pg. 37
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vista que a utilização desse critério poderia violar os preceitos constitucionais de tolerância e 

não-discriminação, decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana. Diante disso, 

propõe que o termo seja interpretado de forma constitucionalizada, devendo “ser entendido 

em consonância com os fundamentos e os objetivos da República”.

Carlos Nelson Konder afirma que a designação de bons costumes mostra-se incompa-

tível com o modelo constitucional regulado na Constituição Federal, o qual se defende a tole-

rância e o respeito à diversidade. Diante disso, defende o termo “deve ser entendido como 

uma reiteração à observância dos preceitos constitucionais, em especial aos direitos que ema-

nam do princípio da dignidade da pessoa humana, sob pena de inconstitucionalidade do 

ato”.41

Anderson Schreiber afirma que o o conceito de bons costumes, apesar de não trazer 

qualquer malefício para outros dispositivos do diploma civil, não se apresenta como critério 

apropriado para a discussão de disposição do próprio corpo, pois a sua aplicação resultaria na 

proibição de diversas atitudes que, por mais que não sejam predominantes no comportamento 

padrão da população, sejam desprovidas de ofensividade ou gravidade a ponto de serem con-

sideradas ilícitas . 42

Ademais, Mônica Viera ressalta que a utilização de parâmetros do “homem médio” ou 

da “moralidade social predominante”  pode gerar situações discriminatórias contra minorias, 43

que é inadmitido pelo ordenamento jurídico vigente, encontrando proibição expressa no art. 

3o, IV, da Constituição Federal. 

Destarte, com um olhar atento para o disposto no artigo 13 do Código Civil, pode-se 

concluir que, segundo o artigo, os atos de modificação corporal extrema são vedados pelo or-

denamento jurídico brasileiro, uma vez que não possuem finalidade terapêutica nem são exi-

gíveis por questões de saúde, podem incorrer, em diminuição corporal permanente e contrari-

am os juízos da moral da sociedade.  

Diante da insuficiência dos critérios apresentados pelo art. 13 do Código Civil para 

tutelar os atos de disposição do próprio corpo, faz-se necessário, portanto, buscar a resposta 

 KONDER, Carlos Nelson. O consentimento no biodireito: os casos dos transexuais e dos wannabes. Revista 41

Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro: Palma, . 2000, pg. 64
 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014, pg. 3542

 VIEIRA, Mônica Silveira. Direito ao corpo – Modificações Corporais, limites da disponibilidade e responsa43 -
bilidade. Curitiba: Juruá, 2015, pg. 70
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para a melhor solução do problema apresentado, com base nos preceitos do Direito Civil e 

Constitucional.  

3 A DIFUSÃO DAS MODIFICAÇÕES CORPORAIS E A PRÁTICA DA BODY MODI-
FICATION 

3.1 BODY MODIFICATION COMO ATO DE DISPOSIÇÃO SOBRE O PRÓPRIO CORPO 

Nos anos 60, com o objetivo de sensibilizar as pessoas em relação a seus corpos 

principalmente sobre os valores culturais impostos, surgiu a chamada body art , que buscava  44

transmitir, por meio de pinturas corporais, diversos protestos.  

Já no final dos anos 60 e início dos anos 70 as pinturas foram sendo complementadas 

por uma expansão das tatuagens e piercings, feitas tanto por homens quanto por mulheres de 

todos os países. No inicio eram tatuagens e piercings pequenos, discretos, praticamente 

imperceptível, mas a difusão dessas praticas tomou uma proporção maior e mais inovadora 

até se tornarem tão incomuns, que alguns adeptos passaram a cobrir por inteiro os seus 

corpos. 

É nesse aspecto que surge a discussão de que o ser humano possui direito sobre o seu 

próprio corpo, com licenças não absolutas de desfrutar e dispor dele. É por meio dessa 

concepção de efetivação da autonomia corporal, que discute-se os fenômenos das 

modificações corporais. 

Com as modificações corporais, os desejos e vontades dos seus adeptos, que antes 

eram presentes apenas na esfera psíquica dos indivíduos, passam a ser transmitidos através do 

corpo, relacionando-se com o meio externo. Dessa forma, o corpo torna-se o cenário para a  

satisfação das vontades subjetivas de seu possuidor, sendo alterado e moldado de acordo com 

seus desejos pessoais. 

 Segundo a Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais (2010), a body art, ou arte do corpo, é uma vertente da 44

arte contemporânea em que o corpo é meio de expressão do artista ou, ainda, a própria matéria-prima do traba-
lho. Frequentemente se associa a outras modalidades de arte contemporânea, tais como happening e performan-
ce. O foco desta produção não recai sobre as representações do corpo humano em formas clássicas como dese-
nho, pintura e escultura, que seriam recorrentes ao longo da história da arte, mas dantes incidentes sobre práticas 
e intervenções corporais relacionadas a dor, esforço físico e mesmo violência
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Há, portanto, a exaltação da individualidade pessoal, através da formação de novas 

aparências corporais. Os indivíduos tornam-se diferentes do padrão estético tradicional, 

criando uma identidade pessoal e única, de modo a garantir a efetiva consumação de sua 

personalidade. 

Essas modificações do próprio corpo também estão sendo realizadas pelas chamadas 

body modification e não apenas pelas cirurgias estéticas  mais tradicionais. Dessa forma, 45

diferenciam-se dessas por razões individuais e por influências culturais, onde os indivíduos 

buscam formar uma identidade própria, ou pertencer a grupo ou cultura.  

Em outras palavras,  

emprega-se a expressão body modification para designar as diversas práticas de 
alteração da superfície e da forma corporal realizadas por inserção ou inscrição no 
corpo de elementos que a ele não se ligam naturalmente, tais como as práticas 
conhecidas como piercing, tatuagens e branding, além de outras que acrescentam ao 
corpo objetos, acessórios ou detalhes, e até mesmo a colocação de implantes 
subcutâneos para alterar a aparência e a forma corporal . 46

Destarte, tomando-se como base o entendimento do autor Carlos Alberto Bittar, no 

sentido de que o corpo “é instrumento pelo qual a pessoa realiza sua missão no mundo 

fático” , pode-se dizer que os atos de body modification consistem em atos legítimos de 47

disposição sobre o próprio corpo uma vez que correspondem a manifestações de expressão e 

identidade pessoal do indivíduo importando no desenvolvimento de sua personalidade. 

A busca por certas modificações corporais pode ser entendida como uma forma de o 

indivíduo alcançar sua própria identidade, através de uma nova imagem, com a finalidade de 

ser diferente e de se individualizar e destacar das demais pessoas. 

 Pode-se destacar sete tipos de transformações corporais: 1. Branding (consiste na aplicação de uma chapa de 45

aço aquecida por um maçarico na pele da pessoa, para que se forme uma cicatriz na forma do desenho escolhido 
por quem se submete à transformação); 2. Escarificação(implica em cortes de bisturis, para que formada uma 
cicatriz de acordo também com o desenho desejado pela pessoa); 3. Bifurcação da língua,ou 
tonguesplitting(procedimento cirúrgico no qual a ponta da língua é dividida em duas partes); 4. Pocket(se apre-
senta como um piercing, mas tem como diferença uma haste que fica para fora, com as pontas para dentro da 
pele; é feita, na maioria dos casos, no braço, na nuca, no tórax e no umbigo); 5. Implantes subcutâneos (objetos 
de silicone, aço etc., são implantados sob a pele para formar um alto-relevo); 6. Surface (consiste na implantação 
de um objeto como se fosse uma “trave ao contrário”, cujas pontas ficam para fora da pele e a haste fica dentro 
dela); e, por fim, a sétima modalidade, denominada implante transdermal (implante de aço cirúrgico, ou boli-
nhas, entre a gordura da pele e o músculo, no qual metade do objeto fica exposto e metade fica dentro da pele).

 VIEIRA, Mônica Silveira. Direito ao Corpo – Modificações corporais, limites da disponibilidade e responsabi46 -
lidade. Editora Juruá. 2015, pg. 119.

 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, pg. 47

82.
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Com as modificações corporais os sujeitos carregam discursos na própria pele, e assim 

demonstram quem são e como se expressam. O corpo se torna um espaço para dar forma às 

idéias, opiniões e à imaginação, em um processo que ajuda na construção da identidade. 

Diante desse cenário, Beatriz Pires explica que 

Para situar o contexto onde essas técnicas vêm se desenvolvendo, gostaríamos de 
lembrar que, atualmente, mais da metade da população reside em áreas urbanas e 
vem enfrentando, principalmente nas grandes cidades, novas patologias e reações ao 
estilo de vida nelas desenvolvido: síndrome do pânico, estresse, agressividade. Esses 
fatores, propiciados e propiciadores da crescente violência urbana, ao mesmo tempo 
levam à banalização do corpo, e nos colocam diante da necessidade de nos 
reapropriarmos deste e de criarmos uma identidade que nos diferencie dos demais.  48

Com isso, pode-se entender que as diversas formas de modificações corporais 

representam uma extensão da mente, visto que são manifestações do inconsciente dos 

indivíduos. É uma forma de 

dar oportunidade ao psíquico de expressar-se concretamente sobre o suporte ao qual 
está vinculado, de trazer à tona e vivenciar o inconsciente, de materializar o 
imaterial, como uma forma do indivíduo conectar-se ao universo.  49

Os adeptos dessas práticas defendem que o corpo é visto como uma tela em branco, 

um  instrumento disponível para ser manipulado e modificado de forma a expressar suas 

aspirações pessoais. A body modification ultrapassa a fronteira da pele, permitindo a 

realização de interferências que visam transformar a silhueta, por meio de implantação de 

novos elementos ao corpo, o que em boa parte das vezes acaba alterando completamente a sua 

aparência anterior. 

Diante disso, os indivíduos alteram a formação tradicional de seus corpos, de modo a 

criar uma própria identidade e fugir do enquadramento social natural. Não se trata de uma 

patologia ligada à esfera psíquica daqueles que realizam as modificações corporais, mas sim 

da manifestação da sua personalidade, como forma de oposição ao senso comum, e aos 

padrões socialmente impostos como normais. Há, dessa forma, a formação de novas formas 

corporais. 

Essas práticas podem ser entendidas, portanto, como uma expressão de identidade 

pessoal, uma vez que é uma expressão da subjetividade e do individualismo por meio do 

 Pires, Beatriz Ferreira. O corpo como suporte da arte: piercing, implante, escarificação, tatuagem. Brasil, Edi48 -
tora Senac São Paulo, 2019, pg, 77

 Ibid. pg 80.49
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próprio corpo. Caracteriza-se, então, como uma forma de criação da personalidade, devendo 

ser tutelados juridicamente, sob pretexto, de caso não forem respeitados, estar-se-ia 

negligenciando a dignidade da pessoa humana. 

3.2 BODY MODIFICATION COMO FORMA DE IDENTIDADE PESSOAL 

O direito à identidade pessoal foi consolidado pela jurisprudência italiana como  sendo 

um direito da personalidade autônomo, tendo sei conceito definido como “um bem em si 

mesmo, independentemente da condição pessoal e social, das virtudes e dos defeitos do 

sujeito, de modo que a cada um é reconhecido o direito a que sua individualidade seja 

preservada” . 50

Assim sendo, é possível afirmar que a identidade pessoal pode ser traduzida como o 

direito de ser si mesmo, compreendendo o conjunto de características físicas, crenças 

religiosas, ideológicas e morais que servem para individualizar e diferenciar as pessoas dentro 

da sociedade. Dessa forma, os indivíduos são desimpedidos na formação de suas identidades, 

ou seja, o modo pelo qual serão representados perante o cenário social. 

Nas palavras de  Le Breton  

A relação do indivíduo com seu corpo ocorre sob a égide do domínio de si. O ho-
mem contemporâneo é convidado a construir seu corpo, conservar a forma, modelar 
sua aparência, ocultar o envelhecimento ou a fragilidade, manter sua “saúde poten-
cial”. O corpo é hoje um motivo de apresentação de si.   51

A prática da body modification pode ser entendida como uma expressão da identidade 

pessoal, uma vez que é uma manifestação da individualidade e da subjetividade por meio do 

corpo. Trata-se, dessa forma, de um mecanismo de amplo e livre desenvolvimento da 

personalidade, de modo que esses atos de disposição sobre corpo merecem tutela jurídica. 

As alterações corporais caracterizam-se pela demonstração da personalidade, mesmo 

que importe na diminuição da esferas física para satisfação da esfera psíquica, de forma a 

garantir a coexistência de ambas as esferas. Assim sendo, apesar de serem considerados por 

 Corte Constituzionale italiana, Sentenza nº. 13, de 1994. Apud. BODIN DE MORAES, Maria Celina. Ampli50 -
ando os direitos da personalidade. Op. Cit., p. 382

 LE BRETON, David. Adeus ao Corpo. Antropologia e Sociedade. São Paulo: Papirus. 2003. 51
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muitos como irracionais, as body modifications não devem ser coibidas pelo ordenamento 

jurídico, sendo necessário que seja assegurada a plena autonomia aos indivíduos para que as 

realizem. 

Como forma de ilustração, pode-se mencionar o caso de Erik Sprague, mais conhecido 

como The Lizardman, que para ter a aparência semelhante à de um lagarto, realizou  diversas 

modificações corporais. Para isso, abandonou seu doutorado em filosofia e, atualmente, se 

dedica exclusivamente à carreira de artista performático. 

Erik Sprague relata que até o ano de 2016, já havia se submetido a cerca de 650 a 700 

horas de tatuagem. Após diversas sessões de tatuagens que cobriram o seu corpo de escamas 

verdes, implantes de esferas de silicone sob a pele do supercílio, bifurcação da língua e 

modelagem de seus dentes, adquiriu a aparência completa de um réptil, Sprague diz que não 

se restringe unicamente ao que nele foi desenhado: 

Quem me conhece como pessoa e como artista sabe que desde que era criança eu 
gostava de pintar a pele, e meu desenvolvimento foi muito natural e orgânico. (…) A 
natureza do projeto não é totalmente restritiva aos aspectos puramente reptilianos. 
Meu corpo ainda é meu e escolhi incorporar outros elementos que considero 
desejáveis. . 52

Dennis Avner, conhecido como Stalking Cat, também realizou uma série de alterações 

corporais com o objetivo de se assemelhar à de um tigre. Para isso, tatuou seu corpo com 

desenhos que representassem a pelagem animal, aplicou silicone na parte superior dos lábios e 

implantou fios para simular os bigodes felinos. Após a realização de suas  modificações 

corporais, tornou- se efetivamente o homem-tigre, e entrou para o Guinness book em 2009 

pela maior quantidade de modificações no corpo. 

Rick Genest, tornou-se famoso por cobrir seu corpo com tatuagens. Era conhecido 

como Zombie Boy, e virou modelo e ator de várias marcas que o procuravam pela 

espetacularização do seu corpo freak. Após participar de um vídeo clipe, Genest se tornou 

mundialmente conhecido e estrela no mundo fashion.

Segundo relatos de sua mãe , em respeito ao pai, Rick fez sua a primeira tatuagem 53

após seus 16 anos, uma caveira com ossos cruzados em seu ombro esquerdo. Imerso no 

universo punk, aos 17 anos, fez outras tatuagens e body piercings. Um fator também 

 SPRAGUE, Erik. The Lizardman Frequently Asked Questions – Version 2.6. The Lizard Man, nov. 2016 52

 ROBERTS, Fiona. Lady Gagas born this way star Rick Genest covered skeletal tattoos unmasked, 2011.53
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determinante para a realização de suas tatuagens foi o diagnóstico de um tumor cerebral, que 

o fez se deparar com a possibilidade da morte ao ficar em uma lista de espera por seis meses 

para passar por uma cirurgia que teve como consequência a perda de um pedaço do seu 

cérebro, retirado como forma de combater a doença. 

O processo envolvendo sua modificação corporal despendeu muito dinheiro e tempo, 

durando mais de seis anos. Zombie Boy foi considerado uma das pessoas mais tatuadas do 

mundo, possuindo mais de 90% do corpo tatuado. Além de ossos, caveira, e outras referências 

ao cadáver, Rick realizou outras diversas modificações corporais como a bifurcação na língua 

e body piercings. Ao se referir às suas tatuagens, as apresenta como a caracterização de um 

cadáver apodrecendo, do corpo humano em decomposição . 54

Cumpre destacar que esse conflito entre corpo e imagem também se apresenta nas 

diversas modificações e transformações realizadas por aqueles que idealizam e buscam a 

reprodução do que, em sua concepção, seria o corpo perfeito ou a imagem ideal. Na 

atualidade, as cirurgias plásticas, os exercícios físicos, os implantes, as tatuagens e diversas 

outras formas de body modifications demonstram a força por tal busca, e que suas implicações 

podem resultar no contrario do definido como perfeito. Assim, a ideia do que seria perfeito ou 

ideal cede seu lugar ao que se apresenta como estranho e imperfeito, mas que no entanto, não 

deixa de ser referência de personalidade. Nessas diversas e constantes possibilidades de 

mudanças corporais,  

O universo constitutivo da monstruosidade se circunscreve, por conseguinte, às 
aberrações, às possibilidades infinitas de mutilações que podemos fazer em nossos 
corpos e deixarmos de ser da esfera do Mesmo e sermos transferidos à esfera do 
Outro. É nos monstros que estabelecemos o que somos (Identidade) e nos damos 
conta da possibilidade de sermos diferentes (Alteridade).  55

Para a autora Fernanda Cantali , apesar de algumas práticas de modificação corporal 56

com alteração permanente no corpo parecerem extremas e causarem forte impacto na 

sociedade, a repulsa a tais práticas nãos dá de forma generalizada, sendo observado o aumento 

de adeptos a body modification, demonstrando relativa aceitação. Segundo a autora, o ato de 

 HOWERTON, Ross. How Rick Genest became Zombie. 54

 PACHECO, Dalmer. Freak e exclusão social. 55

  CANTALI, Fernanda Borghetti. dignidade humana, Porto Alegre,   Direitos da personalidade: disponibilidade 56

relativa, autonomia privada e  Livro do Advogado, 2009, p. 189
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disposição do próprio corpo como manifestação da autonomia pessoal e de sua liberdade, 

caracteriza o desenvolvimento da sua personalidade, não podendo se falar em repressão. 

Nesse mesmo sentido, Anderson Schreiber afirma que  

Práticas como o bodyart e o bodymodification não podem ser tratadas como 
ameaças capazes de atrair a rejeição do direito, por mais repulsivas que possam se 
afigurar ao senso estético dominante. Em uma sociedade plural, conceder aptidão 
proibitiva a uma noção tão imprecisa como a de “bons costumes” implica frear 
atitudes que podem vir a configurar modos inovadores de expressão artística, de 
manifestação intelectual ou de simples entretenimento.  57

A prática da body modification resulta em atos que por si só diminuem a integridade 

física daqueles que os realizam, podendo causar consequências graves, devido ao alto o risco 

de infecções e inflamações. No entanto, se realizadas em pessoas dotadas de capacidade e 

discernimento, aptas a assumir a responsabilidade, suportar as suas consequências e, 

principalmente aceitar a possível irreversibilidade da modificação, não concerne ao Estado 

proibi-las. 

Assim sendo, no juízo de ponderação de interesses relacionados à body modification, 

deve prevalecer a liberdade ao invés da integridade, de modo a permitir a realização desses 

atos, como forma de a garantir a proteção do princípio da dignidade da pessoa humana e a 

autonomia do indivíduo. 

Destarte, deve-se assegurar aos indivíduos a liberdade para a alteração do próprio 

corpo, de forma a garantir a autonomia corporal para as modificações corporais. Os adeptos 

das body modifications sabem dos riscos que assumem ao dispor de seu corpo, e possuem 

conhecimento das possíveis implicações e complicações decorrentes de tatuagens, piercings, 

suspensões, escarificações e diversas outras formas de modificações corporais. Diante deste 

cenário, ao ter consciência de tais consequências, e mesmo assim se disporem a realizar as 

modificações, o Estado não possui jurisdição para impedir ou proibir. 

É possível afirmar, portanto, que a repressão estatal contra a body modification se 

caracteriza como uma conduta autoritária, incompatível o nosso ordenamento constitucional  

plural e democrático, devendo-se respeitar o exercício da autonomia corporal como forma de 

formação e enaltecimento da personalidade e da geração da identidade pessoal. 

 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014, pg. 3757
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4 A PROTEÇÃO DA TATUAGEM COMO FORMAÇÃO DE IDENTIDADE 

4.1 O SURGIMENTO E A DIFUSÃO DA TATUAGEM 

O fenômeno da tatuagem não é um fenômeno recente, e vem sendo observada ao 

longo dos séculos, nas mais diversas sociedades. Ela é uma manifestação própria de cada 

indivíduo, que o permite mostrar sua individualidade e demarcar seu espaço na sociedade que 

está inserido. 

O processo da tatuagem pode ser definido como o  

procedimento pelo qual um pigmento é inserido abaixo da camada superficial da 
pele. Este pigmento tem caráter permanente. A forma como o pigmento é inseri- do 
e sua constituição química variam de cultura para cultura. De forma geral, pode-se 
dizer que o pigmento deve ser mais escuro que a pele marcada, para que seja visível, 
e deve ser inserido com algum tipo de objeto pontiagudo, assemelhado a uma 
agulha. Pode-se esfregar o pigmento na pele e depois perfurá-la, de modo a 
introduzi-lo no corpo, mas pode-se também picar a pele com agulha e depois 
esfregar o pigmento, ou ainda molhar a agulha e pigmento e inseri-la na pele. Os 
pigmentos devem ter origem vegetal, animal ou mineral. A quantidade de agulhas 
utilizadas e sua espessura também variam de cultura para cultura.  58

As primeiras tatuagens de que se tem notícia, foram descobertas por cientistas na pele 

de múmias egípcias com mais de 5.000 anos. Os corpos em que as marcas foram encontradas 

estão no Museu Britânico, em Londres, e pertencem a um homem e a uma mulher que 

viveram no período pré-dinástico do Egito. Um estudo publicado em 2018 no periódico 

científico Journal of Archaeological Science , afirma que a descoberta obriga os cientistas a 59

reconsiderar tudo o que se sabe a respeito do surgimento das tatuagens. A pesquisa estima que 

as primeiras tatuagens datem entre 3351 e 3017 a.C., quase um milênio antes do que os 

registros mais antigos mostravam até então. 

Múmias encontradas na região de Ukok Plateau, localizada na Sibéria, identificadas 

como sendo do povo nômade Pazyryk do século 5 a.C, também possuíam desenhos marcados 

em suas peles. Para o povo Pazyryk, as tatuagens eram entendidas não só como ornamentos 

 OSÓRIO, A. B. O gênero da tatuagem: continuidades e novos usos relativos à prática na cidade do Rio de 58

Janeiro. 2006
 Journal of Archaeological Science, Volume 92, April 2018, Pages 116-12559
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estético, mas como forma de identificação pessoal, de modo a demonstrar a posição social 

dentro do próprio clã . Além de serem utilizadas como forma de identificação, as tatuagens 60

detinham cunho espiritual, sendo os símbolos tatuados utilizados como guias após a morte por  

aqueles que os possuíssem. 

As tatuagens já foram utilizadas por diversos povos como forma de proteção 

espiritual, inclusive por católicos. Soldados tatuavam cruzes em seus peitos durante a época 

das Cruzadas, com o intuito de que tivessem um enterro cristão, em caso de morte no 

combate. Durante os séculos 15 e 17, no período da invasão turco otomana à Bósnia 

Herzegovina, católicos tatuavam cruzes como forma de não serem obrigados a rezar para 

Alá . 61

A prática da tatuagem foi difundida por todos os continentes, com diversas finalidades, 

quais sejam, rituais religiosos, identificação de grupos sociais, marcação de prisioneiros e 

escravos, usadas pelo Império Romano, ornamentação e até mesmo camuflagem.  

No Japão a prática da tatuagem já existe há milênios, e é denominada de Irezumi. A 

técnica de tatuagem utilizada pelos japoneses é o Tebori, que significa “entalhado a mão”. 

Esse procedimento consiste, basicamente, na pressão contra a pele por agulhas metálicas 

presas a uma haste feita de bambu ou marfim, inserindo a tinta logo abaixo da epiderme. Os 

pigmentos são produzidas artesanalmente pelos tatuadores e possuem belas e vivas cores 

características da arte do oriente. O procedimento do Tebori é considerado muito doloroso e 

demorado, sendo considerado um ato de coragem possuir uma tatuagem na cultura oriental. A  

cultura japonesa destaca-se nas tatuagens pela prática dos belíssimos body suits  cobrem 62

praticamente todo o corpo, exceto as áreas visíveis como pés, mãos e acima do pescoço. Para 

a cultura oriental, não terminar uma tatuagem é símbolo de desonra e covardia, sendo 

considerado um ato de fraqueza possuir uma tatuagem não finalizada.  63

 CIENTISTAS revelam tatuagens encontradas em múmia de 2500 anos e definem semelhanças com os tatua60 -
dos de hoje. Extra Online, 14 de agosto de 2012. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/saude-e-cien-
cia/cientistas-revelam-tatuagens-encontradas-em-mumias-de-2500-anos-definem-semelhancas-com-os-tatuados-
de-hoje-5783824.html. Acesso em: 15 de março de 2021

 BELLO, Paola. Conheça a história da tatuagem. Revista Galileu.61

 São tatuagens extensas, geralmente com um padrão, estilo ou tema semelhante que cobre todo o tronco ou o 62

corpo inteiro. Esta nova concepção de tatuagem, tornou-se uma das marcas das tatuagens japonesas, inovando as 
antigas tatuagens de imagens sem um conjunto de desenho e fundo.

 MARCHAT, A tatuagem japonesa e suas origens. Tatuagem Artística. Disponível em:https://tatuagemartisti63 -
ca.com/2014/02/26/a-tatuagem-japonesa-e-suas-origens-2/.Acesso em: 15 de março de 2021
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No Ocidente, a técnica caiu em desuso com a difusão do cristianismo, e foi proibida 

pelo Antigo Testamento: "Não façais incisões no corpo por causa de um defunto e não façais 

tatuagem”.  64

A tradição só foi redescoberta em 1769, quando o navegador inglês James Cook 

realizou sua expedição ao Taiti. Registrou em seu diário que “homens e mulheres pintam o 

corpo. Na língua deles, chamam isso de tatau. Injetam pigmento preto sob a pele de tal modo 

que o traço se torna indelével” . Foi por meio dele que a palavra tatuagem - tattoo - foi 65

incorporada à língua inglesa, por meio de uma adaptação das palavras taitianas e samoanas 

"tatah" e "tah-tah-tow", expressões usadas para o ato de marcar o corpo. 

Após a descoberta de James Cooke, diversos locais onde as tatuagens poderiam ser 

feitas foram surgindo próximo a zonas portuárias da Europa no início do século XIX, 

começando a se popularizar na segunda metade do século. Na Inglaterra do final do século 

XIX, a tatuagem ganhou grande popularidade, sendo realizadas até mesmo por membros da 

realeza.  66

Logo após, no final do século XIX e começo do XX, a prática da tatuagem seguiu uma 

fase conturbada de difusão pelos setores marginais da sociedade, tornando seus protagonistas 

os presidiários, prostitutas e soldados. Diante disso, os ambientes sociais por onde as 

tatuagens começaram a se expandir eram as penitenciárias, os quartéis e as ruas. 

O cenário mundial começou a mudar consideravelmente com a invenção da máquina 

elétrica pelo norte-americano Samuel O’Reilly, em 1891, que revolucionou o ofício da arte de 

tatuar, e desenvolveu seu projeto baseado em um antigo protótipo elaborado por Thomas 

Edson , que consistia, basicamente, em uma agulha ligada à um motor elétrico, e trouxe ao 67

processo da tatuagem mais precisão e agilidade, inovando o procedimento da tatuagem e 

alterando a trajetória da prática.  68

A invenção da máquina elétrica renovou a realização das tatuagens, e o procedimento 

 Levítico 19,2864

 KRAKOW, Any. The total tattoo book. Nova Iorque: Time Warner. 1994. 65

 RODRIGUES, Amanda. A História da Tatuagem. Portal Tattoo. 66

 Thomas Edson possuía um quincune, disposição geométrica de 5 pontas, tatuada em seu braço, e colaborou 67

para a invenção da primeira máquina elétrica de tatuagem. O conhecido inventor criou um projeto de uma caneta 
elétrica em 1875, patenteando- a no ano seguinte, que teria como função copiar documentos.

 MCCARTHY, Ryan. Edson and the tattoo. New-York Historical Society Museum & Library, From the 68

Stacks, 9 de Setembro de 2011.
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sofreu consideráveis modificações, como por exemplo a diminuição do tempo a a melhora na 

técnica na aplicação da pigmentação, de modo a aperfeiçoar o acabamento dos traços, dos 

contornos, bem como do brilho e das cores .  69

Ademais, a inovação trouxe mudanças que vão além da dimensão técnica. O fato da 

utilização da eletricidade para a realização das tatuagens gerou a necessidade de um ponto de 

corrente elétrica, ou seja, originou a demanda de instalação de um cenário fixo, que 

possibilitasse a aplicação da tatuagem, dando origem aos primeiros estúdios de tatuagem.  

Diante disso, a máquina elétrica marcou não só o tatuador moderno e mas também o 

começo de sua profissionalização, uma vez que o ofício deixou de um saber artesanal e 

manual, e adquiriu relevante conhecimento técnico, demandando habilidade e aptidão para 

sua execução. No entanto,  popularização e a glamourização da tatuagem só começou de fato 

a partir da década de 20.   70

No Brasil, sua prática já ocorria desde o final do século XIX, e era difundida 

principalmente pelos marinheiros que as traziam de suas viagens ao redor do mundo . A 71

prática só começou a ganhar notoriedade artísticos nas terras brasileiro a partir da década de 

50, com a chegada do o dinamarquês Knud Harald Lykke Gregersen, conhecido como Tattoo 

Lucky . Diante disso, a tatuagem elétrica só desembarcou no Brasil no ano de 1959, quando, 72

no dia 20 de julho, Tattoo Lucky chegou ao porto de Santos. 

O reconhecimento de Lucky no cenário da tatuagem se estabelecia diante de seu 

domínio na utilização da máquina elétrica e, sobretudo, em seu conhecimento na técnica 

moderna, tendo em vista que a tatuagem ainda era realizada à mão. Tatto Lucky se acomodou 

em Santos, onde fundou duas lojas destinadas ao público , estabelecendo, dessa forma, uma 73

nova fase para a trajetória da tatuagem, qual seja, a fixação da prática, dentro dos cenários 

modernos, ou seja, a inauguração dos estúdios de tatuagem. 

As primeiras máquinas foram fabricadas no Brasil foram desenvolvidas nos anos 70. 

Mr. Rudy, funcionário da cidade de Rio Claro, técnico em mecânica e fascinado por tatuagem, 

 PIERRAT, JÉRÔNNE. Les hommes illustrés. Le tatouage des origines a nos jours, Paris: Larivière, 2000, pg 69

210
 RODRIGUES, Amanda. A História da Tatuagem. Portal Tattoo.70

 As tatuagens dos maritimos. O Paiz, Rio de Janeiro, 10 de abril de 192371

 MORÉ, Carol T., Lucky Tattoo: 10 curiosidades sobre o primeiro tatuador profissional no Brasil. FTC, 22 de 72

outubro de 2015.
 MARQUES, Toni. O Brasil Tatuado e Outros Mundos. Rio De Janeiro: Rocco, 1997, pg. 17873
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criou a primeira máquina elétrica nacional. O procedimento criado por Mr. Rudy se deu pela 

recriação do mecanismo de uma máquina elétrica importada com os materiais disponíveis.  

Mr. Rudy foi a Santos para realizar uma tatuagem com Tatto Lucky, e a partir daí 

analisou o mecanismo da máquina  utilizada e a reproduziu com as peças que possuía ao seu 

dispor. Diante disso, Mr. Rudy começou a distribuir suas máquinas e tintas artesanais por todo 

o Brasil, quebrando todas as barreiras e dificuldades da época.  74

Na década seguinte, o tatuador Antônio Stoppa e ajudou a movimentar a roda da 

tatuagem no Brasil. Stoppa foi o pioneiro na fabricação de máquinas de tatuagem de bobinas, 

sendo considerado um marco histórico para tatuagem, uma vez que essa tecnologia já era 

utilizada lá fora, e foi extremamente inovadora no Brasil sendo, até os dias de hoje, muito 

utilizada pelos tatuadores.  75

A popularização da tatuagem deve ser entendida de forma positiva, uma vez que 

diminui os preconceitos ainda presentes na nossa sociedade a respeito da prática. 

A tatuagem, portanto, é uma expressão marcante ao longo de todos os séculos, sendo a 

prática da ornamentação da pele um hábito tão antigo que pode ser encontrado desde múmias, 

do período entre 2.000 a 4.000 a.C; tribos indígenas, de todas as épocas, até diversas pessoas 

de diversas cidades na atualidade.  

4.2 A TUTELA DA PRÁTICA DA TATUAGEM 

É inegável que a prática foi marginalizada ao longo das últimas décadas, porém, está 

recuperando seu status de arte desde a década de 90. O Direito de Personalidade presente no 

Código Civil de 2002, delimita que as disposições do próprio corpo possuem limites, contidos 

em seu artigo 13. O ordenamento regulamenta apenas condutas contra integridade física que 

tragam prejuízo irrecuperável. 

A repulsa que ocorre, muitas vezes, com relação à tatuagens, piercings e até mesmo 

cicatrizes, deve ser tratada como uma forma de discriminação e, dessa forma, viola a 

 BEICINHO, Matéria sobre Mr Rudy, Instagram Mestres da Tatuagem, 27 de fevereiro de 201674

 BEICINHO, Matéria sobre Antônio Stoppa, Instagram Mestres da Tatuagem, 17 de fevereiro de 2016. 75
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Constituição Federal. Deveria entender-se que se essas marcas corporais não interferem na 

atividade e não colocam em risco a segurança do trabalhador, qualquer atitude discriminatória 

para com estas deveria ser punida. Contudo, a jurisprudência, por muito tempo, buscou coibir 

aparências que pudessem chocar as pessoas, sendo presente, ainda, resquícios dessas 

proibições que dão às tatuagens a ideia de restrição. 

Também no artigo 13 do Código Civil de 2002, encontramos a expressão “bons 

costumes”, expressão que causa grande preocupação, tendo em vista a dificuldade de se 

delimitar sua amplitude. No Brasil, os bons costumes não podem ser afastados de nenhuma 

interpretação legislativa, segundo os artigos 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (LINDB). 

"Art. 4º  Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais de direito.” 
"Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 
exigências do bem comum.” 

Nesse mesmo aspecto, cumpre novamente citar que o Enunciado no 6 da Jornada I do 

Conselho da Justiça Federal trouxe que “a expressão ‘exigência médica’, contida no art.13, 

refere-se tanto ao bem-estar físico, quanto ao bem-estar psíquico do disponente”. 

A designação do que é considerado como bom costume é meramente histórica e pas-

sageira, uma vez que o que hoje se considera como mau costume, pode, em algum momento 

anterior, ter sido considerado como bom costume, e vice-versa. Por conta disso, há a percep-

ção de que a avaliação dos bons costumes deve ser feita de maneira a observar todas as dife-

renças e a heterogeneidade das sociedades modernas. 

Cumpre ressaltar que a tatuagem nos dias atuais foi difundida pela sociedade brasilei-

ra, tornando-se extremamente costumeira entre pessoas das mais diversas classes, gêneros e 

profissões. Ao longo do tempo, ocorreu uma profunda mudança de seu significado em três 

principais aspectos, quais sejam: no passado, os usuários restringiam-se a uma população 

marginal e, agora, abrangem todas as classes sociais; o tatuador, inicialmente era apenas ama-

dor, a agora trabalha de forma profissional e especializada e; a concepção da sociedade peran-

te as pessoas tatuadas, que anteriormente eram discriminadas e abominadas pela sociedade, e 

atualmente são vistas como pessoas que exercem o seu direito de se expressar por meio de 

seus corpos. 
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O cenário atual fortalece a afirmação de que há ausência de qualquer relação objetiva e 

direta entre o fato de um cidadão ter tatuagens em seu corpo e uma suposta conduta atentató-

ria à moral, aos bons costumes ou ao ordenamento jurídico. Assim sendo, a decisão de possuir 

uma tatuagem está diretamente relacionado com as liberdades de manifestação do pensamento 

e de expressão, presentes no artigo 5°, IV e IX da Constituição Federal. 

Para as autoras Freitas e Pezzella , a tatuagem é uma forma de expressão da estética 76

pessoal e individual, decorrente do exercício da autonomia sobre o próprio corpo. Segundo 

elas há uma preocupação em relação ao exercício da autonomia corporal no que diz respeito 

às tatuagens justamente por não serem por si, um motivo limitador para ingresso a, por exem-

plo, cargos públicos.  

Assim, não há dúvidas que hoje a body art é um fenômeno de alcance mundial e por-

tanto, “o conjunto de tatuagens não constitui intervenção física grave o bastante para atrair a 

proibição jurídica do ato. Impedir que alguém tatue ou decore seu corpo consistiria em grave 

retrocesso."  77

4.3 RE 898450 E A INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE TATUAGEM A 
CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO 

Em 17 de agosto de 2016, no Recurso Extraordinário nº 898450, o Supremo Tribunal 

Federal assumiu a inconstitucionalidade da proibição de tatuagens a candidatos a cargo 

público, o qual restou assim ementado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO 
VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA 
O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 
EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, 
D A C O N S T I T U I Ç Ã O D A R E P Ú B L I C A . R E A F I R M A Ç Ã O D A 
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO 
PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA 
DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO 
CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS 

 FREITAS, Riva Sobrado de; PEZZELLA, Maria Cristina Cereser. As dificuldades da constitucionalização do 76

direito ao corpo: liberdade de expressão e discriminação social. Revista Brasileira de Direitos Fundamentais e 
Justiça, Porto Alegre, 2013 

 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014, pg. 3577
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CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 
IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS 
CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA 
ESTATAL DE QUE A TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO 
TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5o, 
I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS 
TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE 
OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA 
FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, 
AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O 
ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL 
JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM 
OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER 
DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO 
CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. 
CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 

O Plenário do STF deu provimento ao Recurso Extraordinário, com repercussão geral 

reconhecida, em que um candidato a soldado da Polícia Militar de São Paulo foi eliminado 

por ter tatuagem na perna. Entendeu-se que “Editais de concurso público não podem 

estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de 

conteúdo que viole valores constitucionais”. 

O candidato a soldado da Polícia Militar havia passado no concurso para a vaga, 

entretanto, durante o exame médico, foi constatada a existência de uma tatuagem em sua 

perna, fazendo com ele fosse eliminado. Dessa forma, o candidato exerceu o seu direito de 

ação em face do Estado de São Paulo com o intuito de ser mantido na vaga. 

Em primeira instância, o candidato teve decisão favorável em mandado de segurança 

impetrado contra sua exclusão do concurso público para o preenchimento de vagas de soldado 

de 2ª classe, mesmo que a tatuagem significasse estar em desacordo com o edital. O Estado de 

São Paulo então recorreu, alegando que o edital expressava de forma objetiva os parâmetros 

com relação à tatuagens. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) destacou, em acórdão, que o edital é a lei 

do concurso e a restrição em relação à tatuagem encontra-se expressamente prevista. Assim, o 

acórdão entendeu que qualquer pessoa inscrita no concurso deveria estar de acordo com as 

normas estabelecidas no edital. Salientou, ainda, que quem faz tatuagem possui ciência de que 

estará sujeito a limitações desse tipo.  

Ademais, o acórdão recorrido assentou que “a tatuagem do ora apelado não atende aos 
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requisitos do edital. Muito embora não cubra todo o membro inferior direito, está longe de ser 

de pequenas dimensões. Ocupa quase a totalidade lateral da panturrilha e, além disso, ficará 

visível quando utilizados os uniformes referidos no item 5.4.8.3. É o quanto basta para se 

verificar que não ocorreu violação a direito líquido e certo, denegando-se a segurança”. Sendo 

possível verificar que a reprovação do candidato se deu, apenas, por motivos estéticos da 

tatuagem do recorrente.Por fim, acrescenta que a disciplina militar engloba também o respeito 

às regras e o descumprimento da proibição a tatuagens não seria visto como um bom início na 

carreira. 

Porém, ao chegar no STF, este deu provimento ao Recurso Extraordinário. Declarou-

se que é inconstitucional eliminar um candidato de concurso público em razão de tatuagens. E 

entendeu-se que a tatuagem é a opção pela arte e relaciona-se com a liberdade de 

manifestação e de expressão, presente no art. 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal. 

O reconhecimento da repercussão geral da controvérsia jurídica suscitada no Recurso 

Extraordinário foi sintetizada no Tema 838 do STF: 

Constitucionalidade da proibição, contida em edital de concurso público, de ingresso 
em cargo, emprego ou função pública para candidatos que tenham certos tipos de 
tatuagem em seu corpo.  78

No julgamento do RE, a ementa destaca que as teses objetivas fixadas em sede de 

repercussão geral são:  

(i) os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública 
devem ter por fundamento lei em sentido formal e material 

(ii) editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com 
tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores 
constitucionais. 

Ademais, o acórdão recorrido colide com as duas teses de repercussão geral firmadas, 

quais sejam, a manutenção de inconstitucional restrição elencada em edital de concurso 

público sem lei que a estabeleça; e a confirmação de cláusula de edital que restringe a 

participação, em concurso público, do candidato, exclusivamente por ostentar tatuagem 

visível, sem qualquer simbologia que justificasse, nos termos assentados pela tese objetiva de 

repercussão geral, a restrição de participação no concurso público. 

 Tema nº 838 do STF78
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O ministro Luiz Fux, relator do Recurso Extraordinário destacou que o 

estabelecimento de obstáculos arbitrários que impeçam a admissão de candidatos a cargos 

públicos viola os princípios da isonomia e da razoabilidade. Entendeu, dessa forma, que 

qualquer empecilho ao ingresso a funções públicas deve estar relacionado unicamente ao 

exercício dos cargos. 

Ademais, afirma que os parâmetros adotados pelo edital impugnado, não possuem 

fundamento de validade previsto em lei, e revelam-se preconceituosos, discriminatórios e são 

desprovidos de razoabilidade, o que afronta um dos objetivos fundamentais consagrado na 

Constituição da República, qual seja, o de promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, previsto no art. 3o, 

IV, CRFB. 

Em seu voto, o ministro Fux evidenciou que a tatuagem, por si só, não deve ser 

entendida como conduta atentatória ou transgressora aos bons costumes. Segundo ele, a 

tatuagem passou a ser uma forma de representação autêntica de liberdade de manifestação do 

indivíduo, pela qual não pode haver punição, sob pena de evidente violação dos princípios 

constitucionais. Em seu entendimento, a vontade de se expressar por meio de pigmentação 

definitiva não pode ser obstáculo a que um cidadão desempenhe função pública. Por conta 

disso, destaca que “um policial não se torna melhor ou pior em suas funções apenas por ter 

tatuagem”. 

Segundo o ministro relator, o respeito à democracia deve ser observado não apenas na 

realização de eleições, mas sobretudo quando se permite ao cidadão que se manifeste da 

forma que almejarem, desde que isso a manifestação não ofenda diretamente grupos, 

princípios ou valores éticos. 

O voto ressaltou, ainda, que o Estado não pode desempenhar um papel de inimigo da 

liberdade, impedindo candidatos, que possuam tatuagens ou marcas corporais que 

demonstrem que não ofendam os preceitos e valores regulados na Constituição Federal, 

ingressem em cargos públicos. Salientou, dessa forma, que a “máxima de que cada um é feliz 

à sua maneira deve ser preservada pelo Estado”. 

No entanto, o ministro Fux destacou que tatuagens que ofendam a disciplina e a boa 

ordem,  possuam conotações extremistas, racistas, preconceituosas ou que desrespeitem a 

instituição deverão ser represadas. Destacou, como exemplo, que um policial não pode exibir 
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marcas corporais que expressem apologias ao crime ou exaltem organizações criminosas. Por 

outro lado, seu ingresso na corporação não deve ser impedido pelo simples fato de que optou 

por se manifestar através de pigmentações definitivas no corpo. 

Ademais, o relator ressaltou que as Forças Armadas proíbem a entrada de pessoas com 

tatuagens que contenham mensagens associadas à violação da lei e da ordem, como as que 

discriminem grupos por sua cor, origem, credo, sexo, orientação sexual ou que incentivem o 

consumo de drogas ou a prática de crimes, uma vez que podem ser compreendidas como 

incompatíveis com a função militar. 

Ao final, o Plenário do STF, por maioria, deu provimento ao Recurso Extraordinário, 

com repercussão geral reconhecida apreciando o tema 838, restando vencido o Ministro 

Marco Aurélio. 

A vontade de manifestação por meio de pigmentações definitivas no corpo não pode, 

portanto, ser proibido pelo Estado através da implementação de obstáculos de acesso a cargos 

públicos. Diante disso, o Estado não deve desempenhar o papel de contrário ao de protetor da 

liberdade de expressão,  cabendo-lhe garantir que minorias possam se manifestar livremente, 

até mesmo através de formas e figuras estampadas definitivamente em seus corpos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme apresentado, a elaboração do Código Civil de 2002 trouxe diversas 

modificações paradigmáticas em relação à legislação anterior, principalmente com 

instauração de um capítulo destinado à proteção da pessoa, elevando a pessoa humana à 

categoria de valor central do ordenamento jurídico. Diante disso, o ordenamento jurídico 

passou a regular o direito ao próprio corpo, o direito ao nome, o direito à honra, o direito à 

imagem e o direito à privacidade. 

É nesse cenário que surgem os chamados direitos da personalidade, que dizem respeito 

à proteção da pessoa humana, seja na dimensão física, intelectual ou moral. Esses direitos são 

caracterizados por serem inatos, ou seja, são adquiridos ao nascer independente da 

vontade; são vitalícios, de forma que perduram a vida toda e alguns se refletem mesmo após a 

morte; são imprescritíveis; são inalienáveis; e absolutos, isto é, são oponíveis erga omnes. 

O princípio da dignidade da pessoa humana constituiu uma das bases fundamentais 

para o reconhecimento dos direitos da personalidade. Diante disso, o ordenamento 

constitucional passou a dar preferência para as questões de caráter existencial, em detrimento 

das relações de cunho patrimonial. A pessoa humana foi inserida como base central da ordem 

jurídica, e a preocupação pela sua proteção difundiu-se pelos diversos ramos do direito. 

Como consequência disso, a autonomia privada deixou de ser observada apenas sobre 

a ótica patrimonial, sendo também contemplada nas relações existenciais. A discussão acerca 

da autonomia é de extrema necessidade, uma vez que o corpo é de pertencimento do 

indivíduo, que com ele nasce e expressa sua própria e individual personalidade, motivo pelo a 

autonomia corporal deve ser compreendida como forma de livre desenvolvimento da 

personalidade.  

A noção de autonomia corporal, ou seja, a capacidade de autodeterminação para 

disposição do corpo humano deve se dar de acordo com os princípios de seu titular. O corpo 

pode ser compreendido um instrumento de manifestação da personalidade, razão pela qual 

deve haver a proteção da liberdade aos seus possuidores. Assim sendo, a tutela da integridade 

psicofísica deve ser estabelecido a partir das decisões individuais. 

Os atos de disposição do corpo podem ser considerados como atos de 

desenvolvimento da identidade e merecem ser protegidos pela cláusula geral de tutela da 
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pessoa. Diante disso, é possível entender que a interpretação literal do artigo 13 do Código 

Civil não se adequa aos valores constitucionais que exprimem a autonomia pessoal, uma vez 

que mesmo em casos que não necessitem de medidas terapêuticas, que impliquem na 

diminuição permanente da integridade psicofísica, ou que contrariem os bons costumes 

devem ser permitidos. 

Destarte, a interpretação do artigo 13 do Código Civil deve sempre ser orientado pelo 

princípio da dignidade da pessoa humana, de forma a impor uma limitação dos próprios 

limites impostos no artigo quando os atos de disposição sobre o próprio corpo detiverem 

caráter de desenvolvimento da personalidade. 

Inseridos nos atos de disposição sobre o próprio corpo que promovem o 

desenvolvimento personalidade, tem-se o caso da body modification. Nessa prática, o corpo é 

visto como um instrumento da liberdade, uma tela em branco e um espaço de criação e 

ascensão da identidade pessoal. Assim, na prática das modificações corporais deve-se 

prevalecer a liberdade, de forma a garantir a proteção do princípio da dignidade da pessoa 

humana e a autonomia do indivíduo que a restrição da autonomia corporal. Qualquer 

empecilho violaria a dignidade da pessoa humana. 

É no âmbito das modificações corporais que surge o fenômeno da tatuagem, sendo 

apresentada como um procedimento que consiste, basicamente, em um pigmento  inserido 

abaixo da camada superficial da pele, e que possui caráter permanente. A tatuagem não é um 

fenômeno recente e foi observada ao longo dos séculos, em diversas sociedades. É entendida, 

atualmente, como uma manifestação que o permite que o indivíduo demonstre sua 

individualidade e de modo a demarcar seu espaço na sociedade. 

Apesar de ter sido marcada pelo preconceito, os avanços jurídicos, econômicos e 

principalmente sociais, permitiram que a tatuagem e as body modifications como forma de 

expressão se tornam cada vez mais usual, sendo sua manifestação protegida e não passível de 

preconceito, discriminação e exclusão. 

Com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal  no Recurso Extraordinário nº 

898450, foi reconhecido que ninguém pode ser eliminado ou excluído de participar de 

concurso público simplesmente pelo fato de possuir tatuagens. A tatuagem deve ser entendida 

como uma forma de representação da liberdade e de manifestação do indivíduo, pela qual não 

pode haver punição, sob pena de violação dos princípios constitucionais. 
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Dessa forma, é possível compreender que o individuo não deve ser julgado por suas 

modificações corporais, e suas competências, por consequência, não devem ser postas em 

dúvida, tendo como fundamento a Constituição Federal de 1988, a qual a plena expressão e 

manifestação a todas as pessoas. 

A tatuagem, ao longo dos anos, transformou-se em uma modificação corporal que 

adquiriu novos contornos e conquistou novos e diversos públicos, mas que manteve antigas 

práticas, marcando corpos adeptos a ela, sendo definida por uns como estigma e por outros 

como instrumento de afirmação da posse sobre o próprio corpo. Diante dessa situação, o 

corpo se torna um cenário de constantes conflitos, sendo um instrumento por meio do qual se 

exerce o poder disciplinar sobre os sujeitos, mas que é da mesma forma instrumento de 

resistência. Os sujeitos, portanto, "operam diversas estratégias, tanto de controle quanto de 

resistência, construindo e reconstruindo o significado cultural da tatuagem."  79

 SOUZA, Fernando Lucas Garcia de. História da tatuagem no Brasil: corpos, técnicas e espaços em transfor79 -
mação. Dourados, MS: Ed. UFGD, 2020
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