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INTRODUÇÃO

O presente estudo procura abordar a possibilidade de a pessoa jurídica 

sofrer os chamados danos morais. 

Após a edição do enunciado 227 do STJ, em que foi permitido à pessoa 

jurídica ser vítima de danos morais, o tema praticamente foi pacificado. Porém, cabe 

ao operador do direito não aceitar as normas ou regras sem antes analisá-las 

criticamente. 

À primeira vista, imaginar que a pessoa jurídica possui a capacidade para 

sofrer danos morais soa impossível, uma vez que a pessoa jurídica não possui uma 

moral. Porém, analisando a suposta injustiça se não houver essa compensação e 

considerando que a pessoa jurídica possuiria direitos de personalidade assim como 

a pessoa humana, não haveria óbice para a compensação por danos morais. 

Todavia, admitir que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais sempre me 

soou incoerente. Após me aprofundar sobre o tema, verifiquei que dependendo da 

escolha da teoria sobre a natureza da pessoa jurídica, esse ente pode ou não 

possuir direitos de personalidade.

Além do mais, as características dos direitos de personalidade não se 

coadunam com as características dos direitos dos entes personalizados.  

Sendo assim, esta monografia é fruto dos estudos que realizei sobre esse 

tema que me intrigou durante o ano de 2008.

No primeiro capítulo, será analisada, singelamente, a história da construção 

dos direitos de personalidade e as teorias atinentes a atomização desses direitos. 

Após será demonstrado o porquê de essas as características dos direitos de 

personalidade não se confundirem com as características dos direitos da pessoa 

jurídica, como o direito à imagem. O estudo tentará revelar a incongruência em 

caracterizar a pessoa jurídica como pessoa da mesma forma que a pessoa humana, 

uma vez que as lógicas, as principiologias e os valores que as fundamentam são 

diversos.  

No segundo capítulo tratar-se-á das teorias sobre a natureza da pessoa 

jurídica e como a escolha de uma teoria pode levar a crer que a pessoa jurídica 

possui direitos de personalidade. Serão analisados os casos das sociedades de fato, 

que, formalmente, não possuem personalidade jurídica.
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No terceiro capítulo, serão expostas a doutrinas a respeito do tema e 

julgados quanto a aceitação de danos morais à pessoa jurídica, analisando-se seus 

argumentos e a teoria dos danos institucionais. Ainda, será visto o acórdão 

paradigma que deu início a construção do Enunciado 227 do STJ e como ele 

encontra bases frágeis em sua fundamentação. 
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1 - OS SUPOSTOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA

1.1. HISTÓRICO

A categoria dos direitos de personalidade é de recente construção. Antes, 

não se previa a tutela integral da pessoa humana1, sendo certo que a tutela dos 

direitos de personalidade, da forma como se conhece hoje, se desenvolveu somente 

no século XX. 2

Diversos fatores contribuíram para o surgimento e desenvolvimento dos 

direitos de personalidade, dentre os quais a) a difusão do Cristianismo3 b) a escola 

do Direito Natural, que elaborou a idéia de uma cláusula geral da personalidade c)

idéias dos filósofos pensadores iluministas, permitindo a atomização dos direitos de 

personalidade, como direitos subjetivos4. 

  Por muito tempo, houve resistência da doutrina na aceitação da idéia de 

direitos da personalidade. Gustavo Tepedino5 ensina que, no século passado, havia 

as teorias negativistas que não aceitavam a categoria desses direitos. Tais teorias 

sustentavam que a personalidade não poderia ser ao mesmo tempo titular de 

direitos e objeto deles. Haveria uma contradição lógica. 

Nesse entendimento, os direitos de personalidade não poderiam ser direitos 

subjetivos, mas efeitos reflexos dos direitos objetivos. Explica o autor: “Em outras 

                                                
1 Embora houvesse a tutela da personalidade humana através da actium iniurariam em vistas das 

ofensas por meio de injúria, os doutrinadores afirmam que não coube aos romanos a criação dos 
direitos de personalidade. O preenchimento dos três status (status libertatis, status civitatis e status 
familiae) permitia que à pessoa fosse atribuída tão-somente a idéia de personalidade.

2 DONEDA, Danilo. Os direitos da personalidade no Código Civil. In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.) A 
parte geral do novo Código Civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. 2º ed. rev. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003.

3 O Cristianismo, ao exaltar o indivíduo, o distinguia da coletividade e dotava-o de livre-arbítrio. O 
Deus Cristão chama os homens a procurar em si próprio as suas manifestações , enaltecendo o 
indivíduo, que poderia relacionar-se diretamente com a divindade. O próprio milagre da encarnação 
desperta o respeito a um deus que tinha muito mais em comum com o homem que os deuses 
anteriores, inclusive em presumíveis semelhanças físicas.  

4 Cf. SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua Tutela. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005.

5 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3º ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 25.
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palavras, não se considerava a proteção jurídica da personalidade revestida dos 

característicos do direito subjetivo, limitando-se a reação do ordenamento contra a 

lesão – o dano injusto – através do mecanismo da responsabilidade civil”.6

Savigny criticava a idéia de direitos da personalidade, uma vez que não era 

possível existir um direito sobre a própria subjetividade e temia a licitude da pessoa 

dispor sobre seu próprio corpo, o que podia levar até a um suicídio permitido pelo 

ordenamento jurídico.

Cibele Borghetti assim descreveu o pensamento de Savigny: “para ele havia 

apenas os direitos adquiridos, compreendidos como os direitos alcançados pelo 

sujeito de direito durante a sua existência e exercido sobre os bens que podiam ser 

objeto de relações jurídicas, ou seja, as coisas e as vontades dos demais sujeitos”.7

Contra as teorias negativistas foi argumentado que a personalidade pode ser 

considerada sob dois aspectos: a) estrutural; b) valorativo. 

Do ponto de vista estrutural verificam-se os atributos da pessoa humana, 

como sujeito de direito. Tem-se, então, a personalidade como capacidade. Por outro 

lado, se for analisada a personalidade como conjunto de características a ser 

protegida pelo ordenamento jurídico percebe-se a situação de existência de 

situações jurídicas subjetivas oponíveis erga omnes. Aqui, considera-se a 

personalidade como valor. 8

Após um longo debate foi admitido que a personalidade possui direitos 

subjetivos, oponíveis erga omnes, embora essa categoria fosse pensada no modelo 

dos direitos subjetivos patrimoniais, como o direito à propriedade. 

Surge daí outro debate: Se os direitos subjetivos da personalidade incidiriam 

sobre a própria pessoa, ou se haveria um objeto externo a ela. A discussão resumia-

se a preocupação doutrinária em achar um objeto  que fosse externo à pessoa, visto 

que era o modelo jurídico que os operadores do direito estavam acostumados a 

                                                
6 TEPEDINO, Gustavo. Op. Cit. p. 26.

7BORGHETTI,Cibele. Stefani. Pessoa e Personalidades Humanas: uma reflexão histórico-
dogmática do seu reconhecimento e proteção jurídicos, na perspectiva da teoria da relação 
jurídica e das teorias dos direitos de personalidade. Curitiba, 2006. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Pós Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, p. 115.

8 Para Pietro Perlingieri a personalidade não é um direito, mas um valor (o valor fundamental do 
ordenamento) In: PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: introdução ao direito civil 
constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 155.
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analisar (direitos patrimoniais). Temia-se que o elemento objetivo da relação jurídica 

(bem jurídico) confundisse-se com o seu elemento subjetivo (pessoa humana). 

A história da construção dos direitos de personalidade foi calcada por 

debates sobre sua admissão e sobre o seu objeto - discussões fundadas na 

ideologia patrimonial que os juristas utilizavam. 

Carlos Alberto Bittar sintetiza a controvérsia:

O tema dos direitos de personalidade está eivado de dificuldades que 
decorrem, principalmente: a) das divergências entre os doutrinadores 
com respeito a sua própria existência, à sua extensão e à sua 
especificação; b) o caráter relativamente novo de sua construção 
teórica; c) da ausência de uma conceituação global definitiva; d) de 
seu enfoque sob ângulos diferentes, pelo direito positivo (público de 
um lado e privado do outro), que lhe imprime feições e disciplinações 
distintas. 9

Um tema que ainda hoje se discute é sobre a atomização dos direitos de 

personalidade e a possibilidade de um direito geral de personalidade. 

1.2. TEORIAS ACERCA DA ATOMIZAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE

 1.2.1. Teoria Pluralista

Com a admissão da possibilidade dos direitos de personalidade existirem, 

surgiram no espaço jurídico adeptos da teoria pluralista. 

A teoria pluralista crê que a personalidade possui vários direitos subjetivos 

de personalidade, devendo o ordenamento jurídico especificar quais são esses 

direitos e indicar a tutela relativa a cada um deles.    

A tipificação dos direitos de personalidade inicialmente surgiu com a 

dicotomia entre direito público e direito privado, existindo direitos de personalidade 

para quando o sujeito de direitos estivesse numa relação jurídica entre privados ou 

numa relação jurídica com o Estado. Para os direitos de personalidade “públicos” 

havia as declarações internacionais como, por exemplo, a Declaração Universal dos 

                                                
9 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade e o Projeto do Código Civil Brasileiro. In: 

Revista de Informação Legislativa, n.º 60. Brasília: Subsecretaria de Edições Técnicas do 
Senado Federal, outubro a dezembro de 1978, p. 19.
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Direitos do Homem e Cidadão de 1949, para os direitos de personalidade “privados” 

havia os códigos civis. 

Adriano de Cupis somente admitia os direitos de personalidade quando 

estes fossem especificados e tipificados em lei “advogando pelo reconhecimento de 

sua exclusiva natureza objetiva”10, pois o direito de personalidade como algo inato a 

pessoa pertencia às declarações de direitos do homem, não cabendo sua aplicação 

na seara do direito privado. 

Ora, se não é possível confundir os efeitos do direito de dispor sobre o 

próprio corpo e os efeitos do direito ao nome, por exemplo, obviamente, deveriam 

existir vários direitos de personalidade, em virtude dos efeitos que causam no 

mundo externo. 

No início do século XX a Escola do Positivismo Jurídico influenciou a maioria 

das codificações civis. Assim, os direitos da personalidade foram divididos e 

tipificados em lei, criando um sistema fechado. A tutela da personalidade, portanto, 

se limitou à proteção de determinados atributos derivados da personalidade da 

pessoa humana. A proteção, contudo, por essa limitação positiva, estendia-se ao 

respectivo atributo ou aspecto da personalidade humana, não a esta como um todo 

convertido em bem juridicamente relevante.

Para Silvio Romero Beltrão, defensor da atomização dos direitos de 

personalidade, a personalidade humana representa uma categoria especial de 

direitos subjetivos, que se manifesta por meio das qualidades essenciais da pessoa, 

que devem ser objetos de um correspondente e determinado direito da 

personalidade.11

1.2.2. Teoria Monista

Adeptos da teoria monista crêem na existência de um único direito de 

personalidade, originário e geral. 

                                                
10 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Trad. Adriano Vera Jardim; Antonio Miguel 

Caeiro. Lisboa: Livraria Moraes Editora, 1961. p. 46.

11BELTRÃO,Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o Novo Código Civil. São 
Paulo: Atlas, 2005, p. 42. 
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Sustentam que a pessoa humana é uma e dela só pode derivar um único 

direito de personalidade, devendo ser tutelado dessa forma a fim de abarcar as 

situações existentes e futuras que possam advir da realidade. 

Os direitos de personalidade na forma da teoria pluralista são apenas 

interesses relativos à pessoa, estando estes interesses substancialmente 

interligados. 

Giorgio Giampiccolo assevera: 

Não existem direitos da personalidade; existe um direito da 
personalidade: um direito único, com conteúdo indefinido e 
diversificado (como indefinido e diversificado é, em outro campo, o 
domínio), que não se identifica com as somas de suas múltiplas 
expressões individualmente protegidas por normas particulares. 12

  
O argumento positivista de que só poderiam ser considerados direitos da 

personalidade aqueles que estivessem tipificados em lei, permitiu que as ditaduras 

do século XX praticassem atrocidades em nome de uma injusta ordem. 

Carlos Alberto Bittar, defensor da teoria de que os direitos de personalidade 

são inatos à pessoa e por isso sua tipificação não lhes confere existência, mas 

simplesmente reconhecimento, sustenta que a inserção em códigos confere uma 

proteção mais efetiva aos direitos. Nesse sentido: 

Esses direitos - muitos dos quais não configuram ou não são 
suscetíveis de configurar ‘liberdades públicas’ – existem antes e 
independentemente do direito positivo, como inerentes ao próprio 
homem, considerado em si e em suas manifestações.13

Ambas as teorias acabam por tratar o direito de personalidade sob um 

aspecto estritamente patrimonial. Preocupam-se com o seu objeto e com sua 

efetividade  como expressão de tutela meramente ressarcitória e proprietária. 

1.2.3 – Crítica às teorias

                                                
12TEPEDINO, Gustavo. A tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-constitucional Brasileiro. In: 

_________ (Coord.) Temas de Direito Civil ...Op. Cit. p. 45.

13 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 2º ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1995, p. 8.
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Verifica-se que tanto a corrente monista quanto a corrente pluralista utiliza o 

paradigma da propriedade para tratar os direitos de personalidade. 

Porém, não é mais possível admitir que todos os institutos jurídicos 

existentes no ordenamento sejam vistos por essa lente. A Constituição Federal de 

1988 segue a tendência mundial de colocar a dignidade da pessoa humana como 

princípio motor de todas as relações jurídicas. 

As teorias acima apresentadas vinculam a proteção da personalidade à

prévia definição de um direito subjetivo e limita a sua tutela às relações de dano -

reparação, seguindo a lógica patrimonial, esquecendo-se dos aspectos distintivos da 

pessoa humana na hierarquia dos valores constitucionais, bem como da tutela 

inibitória (Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, art. 

461) 

Ambas as teorias podiam divergir a respeito da existência ou não de um 

direito da personalidade ao apreciar um caso concreto, todavia ambas utilizavam, se 

reconhecido o direito, a tutela do interesse como um direito subjetivo da pessoa, isto 

é, por intermédio da técnica criada pela pandetística para a proteção de direitos 

patrimoniais há mais de um século.14

Essas teorias se basearam na idéia de direito subjetivo. Tal figura foi 

utilizada para a proteção da personalidade. Jogaram-se os direitos da personalidade 

no mesmo campo dos direitos reais e obrigacionais. Os direitos de personalidade 

eram tratados como direitos subjetivos extrapatrimoniais e absolutos. Em virtude 

desse tratamento, os direitos de personalidade foram estudados a partir de uma 

visão patrimonial e negativista. A premissa axiológica foi o ter e não o ser.  

Para Gustavo Tepedino, ao proteger a personalidade somente em termos 

negativos, segundo a técnica dos direitos de propriedade, a tutela da personalidade 

será sempre setorial e insuficiente. Essa idéia não se conforma com os princípios 

constitucionais projetados para a nossa sociedade. Os direitos de personalidade não 

devem ser analisados sob a ótica da tipificação ou de uma cláusula geral, mas sim 

sob a ótica da promoção da dignidade da pessoa humana. 15

Não basta que o ordenamento jurídico tutele as ingerências externas contra 

a pessoa, é preciso também que se promova a personalidade da pessoa, com 

                                                
14 DONEDA, Danilo. Os direitos da personalidade no Código Civil.. Op. Cit.p. 43.

15 TEPEDINO, Gustavo. Op. Cit. p. 49.
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instrumentos capazes para tanto. A promoção do homem deve ser dada em 

qualquer situação jurídica de que participe, quer seja contratual ou extracontratual, 

de direitos individuais ou coletivos. 

Carlos Martínez de Aguirre e Aldaz identifica a pessoa humana como 

elemento permanente do direito civil:

Cuál es, entonces, ese mínimo permanente, nuclear Del Derecho 
civil? Ya hemos visto cómo El centro de gravedad sobre El que 
báscula todo esse Derecho es La persona en relación con los demás 
(...). De este modo, esse mínimo se centra em La persona humana 
organizada em sociedad, y gira em torno a los conceptos de persona, 
família y patrimônio – y estos dos últimos en función de aquél”16

Os princípios constitucionais, dentre eles o princípio da dignidade da pessoa 

humana, vieram para quebrar essa dicotomia entre direito público e privado.17 Todas 

as leis devem ser utilizadas numa perspectiva constitucional. A personalidade, pela 

leitura da Constituição, não pode ser mais considerada como âmbito de exercício do 

poder individual, mas como modelador da autonomia privada.  

Sobre o tema aponta Gustavo Tepedino:

(...) não se trataria de enunciar um único direito subjetivo ou 
classificar múltiplos direitos de personalidade, senão, mais 
tecnicamente, de salvaguardar a pessoa humana em qualquer 
momento da atividade econômica, quer mediante os específicos 
direitos subjetivos, quer como o inibidor de tutela jurídica de qualquer 
ato jurídico patrimonial ou extrapatrimonial que não atenda à 
realização da personalidade.18

A escolha da dignidade da pessoa humana configura uma verdadeira 

cláusula geral de tutela e promoção humana, tomada como valor máximo pelo 

                                                
16 AGUIRRE Y ALDAZ, Carlos M. El derecho civil a finales Del siglo XX. Madrid: Tecnos, 1991, p. 30. 

Apud: CORTIANO JUNIOR, Eroulths. Alguns apontamentos sobre os chamados direitos de
personalidade. In: FACHIN, Luiz Edson (Coord.). Repensando Fundamentos do Direito Civil 
Brasileiro Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

17 “O que se pretende é uma releitura de todo o sistema normativo a luz do texto constitucional, com a 
aplicação direta e efetiva dos valores e princípios constitucionais, sem que com isso signifique uma 
invasão do direito público na esfera privada. Admite-se, sim, uma estrutural transformação 
conceitual do direito civil, capaz de absorver a nova realidade social.” TASCA, Flori Antônio. 
Responsabilidade Civil: Pessoa Jurídica e Dano moral. Curitiba: Ciência & Arte Casa Editorial 
Ltda, 2004, p. 50.

18TEPEDINO, Gustavo. A tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-Constitucional 
Brasileiro...Op. Cit. p. 49.
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ordenamento. Dessa forma, o direito de personalidade deve ser estudado como um 

direito subjetivo não-patrimonial que tem como fundamento a tutela da dignidade da 

pessoa humana. 

Para Capelo de Sousa, após a II Guerra Mundial a sociedade começou a se 

tornar mais complexa. Ciente de sua individualidade o “homem contemporâneo” 

passa a reclamar o seu direito à diferença que analise a especificidade de sua 

personalidade. É necessário um direito geral de personalidade para que o ser 

humano não se torne vítima da estrutura do poder dominante, em que ao dar-lhe um 

bem que julga carecer limita o potencial de sua personalidade:

Daí a nova luta pela unidade pela expansividade da personalidade 
humana bem como pela antropocentralização das regras jurídicas, 
de que constitui uma das dinâmicas mais significativas a 
consagração de um direito geral de personalidade, enquanto matriz, 
referência e complemento dos direitos especiais de personalidade.19

O direito geral de personalidade vem crescendo e tomando espaço nos 

sistemas jurisprudenciais valorativos, em virtude da necessidade de 

complementação dos direitos especiais de personalidade.  Em que pese haver 

elementos de incerteza e indefinição próprios das cláusulas gerais, o direito geral de 

personalidade confere maleabilidade e versatilidade de aplicação a situações novas 

e complexas.  

Para a efetiva tutela da pessoa humana, necessário se faz construir uma 

nova idéia de direito subjetivo, fazendo-o voltar-se a reunir com a noção de 

liberdade. 

Essas noções asseguram ampla proteção à pessoa humana, uma vez que 

a) garante os direitos da personalidade como categoria anterior e superior ao Estado 

b) garante sua proteção pela Constituição c) permite entender a ordem jurídica como 

unitária e, assim aplicá-la; d) sustenta a proteção individualizada (tipificada) dos 

direitos da personalidade em compasso com um reconhecimento de um direito geral 

da personalidade.20

                                                
19CAPELO DE SOUSA. Rabindranath Valentino Aleixo. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1995, p. 85.

20CORTIANO JUNIOR, Eroulths. Alguns apontamentos sobre os chamados direitos de personalidade. 
In: FACHIN, Luiz Edson (Coord.). Repensando Fundamentos do Direito Civil Brasileiro 
Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000 p. 50. 
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Enfim, e mais uma vez, a discussão sobre qual teoria deve prevalecer (a 

atomização dos direitos de personalidade ou a teoria da existência de uma cláusula 

geral) parte da premissa errada. Analisam-se os direitos de personalidade como se 

fossem direitos subjetivos patrimoniais. A sociedade atual demanda que tais direitos 

sejam considerados sob a ótica existencial. Para Francisco Amaral, o nosso 

ordenamento jurídico admite ambas as possibilidades, de forma que o conjunto 

unitário de natureza física, psíquica e moral justifica um direito geral de 

personalidade baseado na tutela da dignidade da pessoa humana e essa mesma 

tutela configura base legítima para os direitos especiais da personalidade, que o 

direito brasileiro também reconhece21. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE

Os direitos de personalidade podem ser considerados como direitos 

subjetivos22 que devem ser permeados pela promoção da dignidade da pessoa 

humana. Da natureza de seu próprio objeto decorre uma tutela jurídica “mais 

reforçada”,23 já que se verificam seus efeitos no âmbito constitucional, civil, penal, 

dentre outros.

Os direitos de personalidade são concebidos não para a tutela exclusiva da 

condição de pessoa humana, mas para resguardar o mínimo indispensável à noção 

de humanidade. 

Entendemos que os direitos da personalidade tutelam o núcleo 
essencial da dignidade da pessoa humana. Todavia, a proteção à 
dignidade humana não é valor exclusivamente individual; não radica 
no juízo de valor subjetivo, do que cada pessoa entende como tal. O 

                                                
21 “Temos, assim, um direito geral da personalidade, que a considera um bem objeto da tutela jurídica 

geral, e defende a inviolabilidade da pessoa humana, nos seus aspectos físico, moral e intelectual, 
e temos direitos especiais, correspondentes a esses aspectos parciais da personalidade” AMARAL, 
Francisco. Direito Civil: Introdução. 5ª ed. rev. atual. e ampl. de acordo com o novo código civil. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 253.

22 “Direito subjetivo é a faculdade de agir, em conformidade com a ordem jurídica, sobre um 
determinado bem que constitui seu objeto. Qual o objeto dos direitos de personalidade? 
Juridicamente, considera-se bem toda a utilidade, material ou imaterial, que incida na faculdade de 
agir do sujeito, porque lhe despertou interesse. É todo interesse do homem, ideal ou econômico, 
munido de proteção jurídica. Mas o interesse do homem não se dá apenas sobre bens externos a 
ele, mas também –e principalmente – sobre sua própria pessoa.” CORTIANO JUNIOR, Eroulths. A 
teoria Geral dos direitos de personalidade. In: Revista da Procuradoria Geral do Estado do 
Paraná...Op. Cit. p. 22.

23 AMARAL, Francisco. Op. Cit. p. 251.
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sentido, no tempo e espaço, é extraído dos valores que se 
desenvolveram e consolidaram no meio social, no tempo e no 
espaço, que podem contrariar os valores da pessoa que deve ser 
protegida. Assim, há um mínimo inatingível ou núcleo essencial, que 
é igual para todas as pessoas.24

No Código Civil somente temos como características dos direitos de 

personalidade a intransmissibilidade e a imprescritibilidade, porém elas não são 

suficientes para configurá-los, pois os direitos de personalidade também são inatos, 

absolutos e extrapatrimoniais.

Inatos, pois sem os direitos de personalidade, não há personalidade, um 

pressupõe o outro. Os direitos de personalidade nascem com uma pessoa e a 

acompanham por toda sua existência. Seu objeto não é a personalidade: tal direito é 

o direito subjetivo a exercer os poderes que se contêm no conceito de 

personalidade. 

São direitos absolutos25 porque eficazes contra todos (erga omnes). Exigem 

um dever geral de abstenção. Ao fato desses direitos serem direitos absolutos não 

se segue que tais direitos sejam ilimitados, cedem lugar a outros interesses 

juridicamente tutelados como os de maior envergadura (difusos, coletivos e 

públicos). 

A intransmissibilidade decorre da impossibilidade de alienação ou renúncia. 

Mas há certos aspectos dos direitos de personalidade que podem ser transmitidos, 

como, por exemplo, casos de cessão de imagem para fins publicitários, como afirma 

a doutrina:

Os direitos de personalidade não podem ser objeto de negócio de 
transmissão, pois toda transmissão pressupõe que uma pessoa se 
ponha no lugar de outra; se a transmissão se pudesse dar, o direito 
não seria de personalidade. Tal intransmissibilidade resulta da 
infungibilidade da pessoa. 26

                                                
24 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Autolimitação do direito à privacidade. In: Revista Trimestral de Direito 

Civil. ano 9. vol. 34. abril-junho/2008, p. 93-104.

25 Gilberto Haddad Junior critica o vocábulo absoluto para caracterizar os direitos de personalidade, 
pois os direitos de personalidade estão condicionados por exigências de ordem moral e de ordem 
jurídica. Melhor seria se os direitos de personalidade fossem classificados somente como oponíveis 
erga omnes. In: JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 68.

26 FONSECA,Antonio Cezar Lima da. Anotações aos Direitos da Personalidade. Revista dos 
Tribunais vol. 715. ano 84. maio de 1995, p. 38.
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Importante notar que não se está a transmitir o direito de personalidade, mas 

a projeção de seus efeitos patrimoniais. 

A renúncia implica atingir o núcleo essencial da dignidade da pessoa 

humana, onde se inscrevem os direitos de personalidade. Renunciar a um direito de 

personalidade significaria renunciar a si mesmo, converter-se de sujeito em objeto.

A imprescritibilidade determina que não há prazo para seu exercício. Assim, 

os direitos de personalidade não se extinguem pelo não-uso, bem como sua 

aquisição não resulta do curso do tempo. 

Por fim, a extrapatrimonialidade27 significa que os direitos de personalidade 

não são auferíveis em dinheiro. As compensações que as pessoas recebem por 

ataques aos aludidos direitos não se equiparam ao ressarcimento, haja vista 

servirem de lenitivo para quem sofreu o ataque.  

As características acima arroladas são as que são mais comumente 

lembradas no trato dos direitos de personalidade. 

Passada a análise das características dos direitos de personalidade, analisa-

se agora a possibilidade de incutir direitos de personalidade à pessoa jurídica. 

1.4. DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA?

Para a maioria dos doutrinadores28, como a pessoa jurídica é considerada 

pessoa pelo ordenamento, ela possui direitos de personalidade, da mesma forma 

que a pessoa humana. 

Tal pensamento é equivocado. Não é possível que, por analogia, atribua-se 

direitos de personalidade à pessoa jurídica. A pessoa jurídica só se justifica como 

instrumento, para e em função do ser humano. Neste sentido, assevera Marçal 

Justen Filho: 

                                                
27 A extrapatrimonialidade serve para a maioria dos direitos de personalidade. Porém, há alguns 

direitos de personalidade que, dependendo do titular, podem ser auferíveis em dinheiro. “ Pense-se 
no exemplo do direito à imagem utilizado por um famoso artista ou desportista. Trata-se de um 
direito plenamente quantificável em dinheiro, de acordo com os padrões e critérios reconhecidos e 
compartilhados por publicitários, anunciantes e meio de comunicação em massa” In: COELHO, 
Fabio Ulhoa. Direito à imagem. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo (Coord.) 
Questões Controvertidas no Novo Código Civil. vol. 6. São Paulo: Método, 2007.   

28 TASCA, Flori Antonio. Op. Cit.; ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa Jurídica e os 
direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998; AMARAL, Francisco. Op. Cit. 
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Portanto, afirmar que a pessoa jurídica é pessoa por sua analogia 
com o ser humano não resolve nem soluciona a questão. (...) Afirmar
a pessoalidade da pessoa jurídica sob o fundamento da sua 
“proximidade”, “semelhança” ou “analogia” com o ser humano não é 
solução. Muito pelo contrário, importa uma arbitrariedade do 
observador, que se reserva, assim, a tarefa de localizar as 
“analogias” e escolher quais delas serão relevantes suficientemente 
para estender a outros elementos, ou “entes” os atributos 
reconhecidos como inseparáveis da humanidade29. 

Os direitos de personalidade da pessoa jurídica que tais doutrinadores 

utilizam para fortalecer seus argumentos são: o direito ao nome, o direito à 

privacidade, o direito à imagem e o direito à honra objetiva.  Porém, conforme será 

demonstrado a seguir, tais direitos não precisam ser considerados direitos da 

personalidade para serem protegidos pelo ordenamento jurídico. 

Os direitos de personalidade podem ser divididos em direitos de ordem 

física, psíquica ou moral. As pessoas jurídicas não podem ter direitos de 

personalidade de ordem física, uma vez que é incabível proteger seu direito à vida, 

ao corpo etc. Admite-se às pessoas jurídicas, no entanto, a proteção conferida aos 

direitos de personalidade de ordem moral. 

O legislador fez bem ao dispor no art. 52 do Código Civil que se aplica, no 

que couber, a proteção dos direitos de personalidade à pessoa jurídica. É claro pela 

interpretação literal do artigo que não foi conferido às pessoas jurídicas direitos de 

personalidade. O que lhe foi conferido foi a mesma proteção quando possível. Isso 

não significa, mais uma vez, que a pessoa jurídica possua direitos de personalidade. 

Para ilustrar tal situação, utiliza-se do seguinte exemplo. É sabido que toda 

pessoa jurídica tem uma denominação ou firma (que poderia ser considerada, num 

primeiro momento, como direito ao nome). Considerando o direito ao nome como um 

direito de personalidade, conclui-se, partindo da premissa anterior, que as pessoas

jurídicas são detentoras dos direitos de personalidade. 

Este raciocínio, entretanto, é equivocado e não leva em conta a trajetória da 

criação dos direitos de personalidade, e o motivo deles existirem. Nesses termos, 

Pietro Perlingieri dispõe: 

Para as pessoas jurídicas o recurso à cláusula geral de tutela dos 
direitos invioláveis do homem constituiria uma referência totalmente 

                                                
29 JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da Personalidade Societária no Direito Brasileiro. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987, p. 33.
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injustificada, expressão de uma mistificante interpretação extensiva 
fundada em um silogismo: a pessoa física é sujeito que tem tutela. A 
pessoa jurídica é sujeito; ergo, à pessoa jurídica deve-se aplicar a 
mesma tutela.30

Conforme foi demonstrado acima, os direitos de personalidade sempre 

foram tomados no sentido de proteger a pessoa humana. Nunca, em momento 

algum da história, eles foram considerados como extensíveis às pessoas jurídicas. 

Importante frisar que nem mesmo aqui no Brasil houve essa extensão. O legislador 

foi claro ao colocar que se aplica, no que couber, a proteção dos direitos de 

personalidade à pessoa jurídica.  Assim, não se pode fazer o raciocínio mais fácil e 

considerar que a pessoa jurídica possui direitos de personalidade. 

Verifica-se isso até mesmo pelas características dadas aos direitos de 

personalidade. Os direitos de personalidade são inatos, intransmissíveis, 

imprescritíveis, extrapatrimoniais e absolutos. Ou seja, a maioria das características 

atinentes aos direitos de personalidade não se aplica aos direitos da pessoa jurídica.  

O enunciado 286 da Conselho da Justiça Federal sustenta que no que 

concerne ao art. 52 do Código Civil deve ser dada a seguinte interpretação: 

Art. 52. Os direitos da personalidade são direitos inerentes e 
essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não 
sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos

O ordenamento jurídico brasileiro tem como pedra angular a Constituição 

Federal. A Constituição Federal possui como objetivo e fundamento a dignidade da 

pessoa humana. Como visto, a dignidade da pessoa humana é uma cláusula geral 

do direito de personalidade. 

O constituinte é claro ao dizer que a dignidade é da pessoa humana e 

somente dela. Assim, os argumentos de que no art. 5º da Constituição Federal 

quando se protege o direito fundamental de imagem, nome, igualdade, etc. não há a 

distinção entre pessoa jurídica e pessoa humana é equivocado, pois o fundamento e 

a bússola do observador do direito é a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, Gustavo Tepedino sustenta: 

A Lei maior é clara ao distinguir em sua tábua axiológica, de um lado, 
a dignidade da pessoa humana, a isonomia substancial e a 
solidariedade social que norteiam as relações existenciais (CF, art. 

                                                
30 PERLINGIERI, Pietro. Op. Cit. p. 157.
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1º, III e art. 3º, I e III); e, de outro, o valor social da livre iniciativa (CF, 
art. 1º IV), que fundamenta as relações jurídicas patrimoniais e os 
princípios gerais da atividade econômica (CF, art. 170). A 
preeminência dos valores existenciais, aos quais se subordina a 
atividade econômica privada, faz com que não se confundam a lógica 
da pessoa humana com a lógica da pessoa jurídica. 31

É importante deixar claro que isso não significa que a pessoa jurídica e seus 

direitos não são objeto de tutela. Há leis esparsas que protegem esses direitos sem 

que para isso os mesmos sejam considerados direitos de personalidade. 

A pessoa humana é informada pela dignidade da pessoa humana. A pessoa 

jurídica é informada pelo crédito. São duas ratio diferentes. Não é possível dar o 

mesmo tratamento para duas figuras diferentes e com fundamentos antagônicos.32 A 

doutrina afirma:

A pessoa jurídica, em razão de sua própria e típica artificialidade, 
mantém-se como forma de prerrogativa que pode ser atribuída ou 
retirada pela ordem jurídica. O seu reconhecimento faz parte de uma 
concepção social inspirada na realidade e na possibilidade de 
indução dos comportamentos à conformação dos valores e 
interesses prestigiados pelo ordenamento jurídico, o que conduziu à 
consagração dos efeitos jurídicos decorrentes da personificação.33

Tanto a pessoa jurídica como a pessoa humana podem ser chamadas de 

“pessoas”, sem que se esteja tratando do mesmo instituto jurídico. 

Equiparar a pessoa jurídica à pessoa humana, desconsiderando-se a sua

especificidade, não é a opção mais adequada.34   

Demonstrada a razão da impossibilidade de conferir direitos de 

personalidade à pessoa jurídica, analisar-se-á, a seguir, como os chamados direitos 
                                                
31 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de; Código Civil 

Interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 131.

32 “Igualmente, não se pode considerar princípios que se fundam em instituições perpetradas pelo 
regime-ator de um determinado momento histórico, a exemplo da propriedade privada dos bens ou 
do fenômeno sucessório. Ao reverso, o reconhecimento da pessoa humana e dos direitos de 
personalidade são valores ínsitos ao ser humano, ao lado da liberdade e da igualdade” FACHIN, 
Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 
38.

33 RIBEIRO, Márcia Carla Pereiro; BARROS, Eduardo Bastos. Anotações sobre a pessoa jurídica e 
dano moral sob uma perspectiva econômica. In: Revista de Direito Público da Economia –
RDPE: Belo Horizonte, ano 6, n. 21, p. 159-184, jan./mar. 2008, p. 166.

34 Cf. Carta de Curitiba no V Encontro dos projetos de Pesquisa em Direito Civil: proposição 1: Integra 
o elenco dos desafios contemporâneos do Direito a análise crítica do conceito de personalidade 
jurídica, distinguindo, de um lado a pessoa humana que fundamentam os direitos de personalidade; 
e, de outro, a noção associada à capacidade, atribuída pelo ordenamento para o exercício de modo 
a abranger, nesse âmbito, titularidades coletivas de bens. 
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de personalidade da pessoa jurídica não são propriamente direitos de 

personalidade. 

1.4.1. Direito ao nome  

A Constituição Federal assegura proteção ao nome da pessoa jurídica (art. 

5º, inc. XXIX, CF).  Ela protege a exclusividade do uso do nome empresarial a quem 

obtiver o seu registro na repartição competente. 

O nome empresarial é de suma importância, pois é através dele que serão 

assumidas as obrigações relativas ao exercício da empresa. 

A lei, ao resguardar a exclusividade do emprego do nome empresarial pelo 

seu titular, está preservando dois interesses fundamentais dos sócios: sua clientela 

(um dos atributos da pessoa jurídica) e seu crédito.35

Para Alfredo de Assis Gonçalves Neto36, a natureza patrimonial do nome 

empresarial deve prevalecer, uma vez que o nome visa a preencher outras funções 

dignas de tutela como a clientela. Nesse sentido, Marlon Tomazette esclarece que “o 

nome empresarial tem um valor econômico, não é ligado exclusivamente à 

personalidade do empresário e não goza de exclusividade.” 37

Para os adeptos da idéia de que a pessoa jurídica possui direitos de 

personalidade, o direito ao nome caracteriza-se como um, visto que a pessoa 

jurídica é um ente dotado de personalidade pelo ordenamento jurídico e, como tal, 

faz jus ao reconhecimento de atributos intrínsecos à sua essencialidade.38  

Todavia, o direito ao nome empresarial não possui uma das características 

essenciais aos direitos de personalidade: a  indisponibilidade.

O Código Civil em seu art. 1164 estatuiu a inalienabilidade do nome 

empresarial. Porém, a disposição constante no parágrafo único do mesmo artigo 

                                                
35 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. Op. Cit. p. 86.

36 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de empresa: Comentários aos artigos 966 a 1195      
do Código Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

37 TOMAZETTE, Marlon. Direito ao nome empresarial. In: Revista de Direito Empresarial. Curitiba: 
Editora Juruá n. 3- jan./ jun. 2005, p. 26.

38CAMILLO, Carlos Eduardo Nicoletti;TALAVERA, Glauber Moreno; FUJITA, Glauber Moreno; 
SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio (Coord.) Comentários ao Código Civil. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 138.
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possibilita ao adquirente o uso do nome do alienante na qualidade de sucessor e 

possibilita a negociação do nome empresarial. 

Além disso, há regras que precisam ser conciliadas com o art. 1164 do 

Código Civil, tais como as que prevêem a perda do nome pelo não-uso (Lei 

8934/1994), pela modificação (CC, art.1165), pela transformação da sociedade 

empresária em outro tipo que exija outro nome (CC,1113). Nesse sentido, Alfredo de 

Assis Gonçalves Neto assevera:

(...) esse enunciado é incompatível com qualquer direito inerente a 
personalidade, de que se distancia o nome empresarial, não só pelas 
disposições que estabelecem sua perda, como pela possibilidade de 
seu titular modificá-lo e, até abandoná-lo, permitindo assim que outro 
o adquira pelo uso.39

Verifica-se que o fim almejado pela proteção do direito ao nome empresarial 

é a clientela e o seu crédito. Ou seja, não há nenhum valor existencial nessa 

proteção. Não há necessidade de conferir ao nome empresarial a categoria de 

direito de personalidade para sua proteção.40

O ordenamento jurídico brasileiro não rejeita o cunho patrimonial do nome 

empresarial, considerado um bem incorpóreo, integrante do estabelecimento 

comercial e sujeito às regras da propriedade móvel (CC, art. 83, III). 

Percebe-se que qualquer violação ao nome empresarial terá efeitos tão-

somente patrimoniais, não se confundindo com a violação ao nome da pessoa 

humana que reflete diretamente na sua imagem e identidade, aspectos da dignidade 

da pessoa humana. 

1.4.2 Direito à privacidade

A Constituição Federal em seu art. 5º, X, estabeleceu a proteção da 

intimidade e da vida privada das pessoas.41

                                                
39 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis.Op. Cit. p. 612.

40 Para a pessoa jurídica, o nome (nas modalidades de firma e denominação) é considerado um bem 
imaterial. A utilização indevida da firma ou denominação da pessoa jurídica pode acarretar dano 
para o seu titular, gerando um pressuposto para a invocação da responsabilidade civil. Representa 
ainda uma forma de infração ao direito de concorrência que também é reprimida pela Lei 9279/96 –
Lei da Propriedade Industrial. In: RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. Op. Cit. 

41 X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
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O direito à privacidade é a parte interior da história da vida de cada, o que o 

singulariza, e que deve ser mantido sob reserva. O direito à privacidade abarca 

vários elementos da pessoa humana que ela deseja manter sob sigilo, sem que haja 

a interferência de quem quer que seja. Tal direito de personalidade ajuda a proteger 

o projeto existencial da pessoa humana.42  

Do direito à privacidade deriva-se o direito ao segredo. 

Para Alexandre Ferreira de Assumpção Alves43 o direito ao segredo abarca 

os elementos mantidos no íntimo de cada pessoa bem como os interesses 

documentais, profissionais e comerciais. O direito à privacidade refere-se ao sigilo 

dos livros comerciais (CC, art. 17), ao sigilo bancário, ao sigilo industrial e a 

transferência de know how.

Para muitos autores, o direito à privacidade da pessoa jurídica deve ser 

tutelado como se fosse direito de personalidade, visto que a pessoa jurídica também 

possui uma dignidade a ser preservada. Para tal doutrina, a pessoa jurídica só 

conseguirá cumprir sua função se existir para a mesma uma esfera secreta que 

impossibilite a aproximação indesejada dos olhos alheios, o que é imprescindível 

para seu real desenvolvimento.44

Elimar Szaniawski45 pondera que é dever do poder público assegurar o livre 

desdobramento tanto da personalidade da pessoa natural como da pessoa jurídica. 

A proteção da privacidade da pessoa jurídica é norma constitucional, devendo assim 

ser tutelada.

A idéia de que a pessoa jurídica possui um direito à privacidade que deve 

ser tutelado da mesma forma que o direito à privacidade da pessoa humana é 

criticada por Pietro Perlingieri:  

                                                                                                                                                        

42 Paulo Luiz Netto Lôbo faz um interessante estudo sobre a “doutrina das três esferas” a FM de 
identificar o que seria o núcleo existencial insuscetível de limitação e o que poderia ser objeto de 
autolimitação, no que concerne ao direito à privacidade. Cf. LOBO, Paulo Luiz Netto. Autolimitação 
do direito à privacidade....op. cit. p. 99. 

43ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. Op. Cit. p. 104.

44 SZANIAWSKI, Elimar. Considerações sobre o direito à intimidade das pessoas jurídicas. RT, 
ano 79, julho de 1990, vol. 657, p. 25-31

45 Idem. 
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Aqui, é necessário adquirir consciência da identidade apenas 
aparente de problemáticas como, por exemplo, o segredo, a 
privacidade e a informação. Estes aspectos assumem valor 
existencial unicamente para a pessoa humana; nas pessoas 
jurídicas, exprimem interesses diversos, o mais das vezes de 
natureza patrimonial.46

Refuta-se a analogia de proteção da intimidade e privacidade da pessoa 

humana com a proteção da privacidade da pessoa jurídica. Aquela exprime um valor 

existencial, já esta, um interesse meramente patrimonial. 

Há uma grande confusão a respeito da tutela do direito de privacidade. 

Gustavo Tepedino exemplifica tal confusão: 

“(..) a divulgação não-autorizada pela imprensa da conversa entre 
dois diretores de uma pessoa jurídica qualquer gerará não apenas a 
obrigação de indenizar os prejuízos de ordem patrimonial causados, 
mas também a lesão à privacidade das pessoas naturais 
envolvidas”.47

O direito de personalidade que pode ter sido ferido é o dos diretores da 

pessoa jurídica e não da mesma. 

O direito à privacidade da pessoa jurídica já é tutelado por leis específicas48, 

não sendo preciso a inclusão no rol dos direitos de personalidade, uma vez que a 

lógica dos direitos de personalidade não condiz com a lógica dos direitos da pessoa 

jurídica. 

Não é necessário que o operador do direito se desdobre na procura de um 

nexo entre pessoa humana e pessoa jurídica, com o propósito de utilização de 

reparação por danos morais como fundamento para o exercício de pretensões de 

ordem nitidamente patrimonial. 

1.4.3. Direito de imagem

                                                
46 PERLINGIERI, Pietro. Op. Cit. p. 158.

47TEPEDINO, Gustavo. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República...Op. Cit. p. 
134.

48 O segredo de empresa é protegido pela Lei 6404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), em seu artigo 
155.  
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O direito à imagem previstos nos incisos V e X do art. 5º da Constituição 

Federal e no art. 20 do Código Civil pode ser dividido em proteção à imagem-retrato 

e proteção à imagem-atributo. 

A imagem-retrato é aquela vinculada a atributos físicos da pessoa natural 

protegida pelo art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. A imagem retrato é a 

representação do corpo da pessoa por pelo menos uma das partes que a identifica 

(rosto, por exemplo). 

O inciso V do mesmo artigo tutela a imagem-atributo relacionada à 

reputação, à moral e à respeitabilidade profissional. A imagem-atributo é 

conseqüência da vida em sociedade. A pessoa tende a ser vista de uma forma pela 

sociedade que a cerca, e tal imagem, conceito que as pessoas detêm sobre 

determinada pessoa pode e deve ser mantido se assim seu possuidor desejar.

Resta claro que, no que diz respeito às pessoas jurídicas, a imagem que se 

protege é a imagem-atributo. 

Para Jean Soldi Esteves49 a pessoa jurídica possui uma imagem-atributo 

que deve ser protegida, em virtude de atributos conquistados pela própria empresa 

ao longo dos anos. Todavia, essa imagem não é calcada na chamada honra ou 

moral objetiva aplicável ao ser humano, pois decorre de conteúdos axiológicos 

historicamente distintos.  

Ninguém nega que a imagem da pessoa jurídica é fundamental para a 

conquista de seu fim: clientela e crédito. Hoje em dia, os meios de comunicação 

tornam as campanhas de marketing essenciais para a promoção da pessoa jurídica 

no mercado em que atua. Uma pessoa jurídica que não tenha uma imagem 

condizente com questões ambientais provavelmente terá suas vendas reduzidas se 

seus consumidores se preocuparem com isso. 

Mesmo as pessoas jurídicas que não almejem lucro podem desenvolver uma 

imagem pública de credibilidade, competência e seriedade, atributos que 

contribuirão para a perseguição de seu fim não-econômico.

                                                
49 ESTEVES, Jean Soldi. Uma perspectiva Civil Constitucional da imagem da pessoa jurídica, In: 

DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueiredo (Coord.). Questões controvertidas: Parte Geral 
do Código Civil. vol. 6. São Paulo: Editora Método, 2007, p. 203.



22

Para muitos, a possibilidade de a pessoa jurídica ter direito à imagem, direito 

este tutelado constitucionalmente, é suficiente para indicá-lo como direito de 

personalidade. 50

Alexandre Ferreira de Assumpção Alves assevera que a Constituição 

Federal tutela o direito à imagem, assegurando ao lesado reparação por danos 

morais e materiais, além de que a imagem da pessoa jurídica é um direito de 

personalidade tanto quanto a pessoa humana possui o direito de ver sua imagem 

protegida.51

No entanto, a simples tutela do direito à imagem da pessoa jurídica não é 

suficiente para a extensão à categoria dos direitos de personalidade. O direito à 

imagem da pessoa jurídica não é um direito inato, ou até mesmo absoluto, como o 

direito à imagem da pessoa humana. 

O direito à imagem da pessoa humana existe para promover a sua 

dignidade, a sua auto-realização. O direito à imagem da pessoa jurídica tem fins 

diversos, almeja-se promover a própria empresa, na aferição de lucros. Para a 

pessoa jurídica a preocupação resume-se aos aspectos pecuniários derivados de 

um eventual ataque à sua atuação no mercado, para a pessoa humana a 

preocupação é com sua integridade psicofísica.52

A incoerência da extensão dos direitos de personalidade à pessoa jurídica é 

resumida por Jean Soldi Esteves: 

O que ficou evidenciado é que, embora haja uma transposição 
extensiva dos direitos da personalidade, em especial do direito à 
imagem da pessoa natural para a pessoa jurídica, o conteúdo 
ontológico dessa transposição não é o mesmo em uma e outra 
hipótese, ou seja, não se tutela a imagem de uma pessoa jurídica 
para proteger a dignidade da pessoa humana, na medida em que 
esta é e sempre será restrita às pessoas naturais. Tutela-se a 
imagem da pessoa jurídica por ser um atributo conquistado por ela, 

                                                
50 “A imagem da pessoa jurídica, construída normalmente com um intenso trabalho e/ou vultosos 
investimentos, durante anos de atividades ininterruptas em prol do objeto social proposto, merece 
ampla tutela do ordenamento jurídico, sendo caracterizada também, como um legítimo direito de 
personalidade”.TASCA, Flori Antonio. Op. Cit. p.105.

51 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. Op. Cit. p. 136.

52 TEPEDINO, Gustavo. Crise de fontes normativas e técnicas legislativa na parte geral do Código 
Civil de 2002. In: ________ (Coord.) A parte geral do novo Código Civil: Estudos na perspectiva 
civil-constitucional...Op. Cit. p. XXIV
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que tem inclusive reflexo econômico e patrimonial nas relações 
negociais realizada pela empresa.53

A interpretação extensiva dada pelos juristas que crêem nos direitos de 

personalidade da pessoa jurídica decorre do simples fato que à pessoa jurídica é 

atribuído personalidade.54

Tal raciocínio deve ser refutado. 

Há leis específicas que protegem o direito à imagem da pessoa jurídica, 

como, por exemplo, a Lei 8884/9455 – não sendo necessária a atribuição dos direitos 

de personalidade à pessoa jurídica. 

A pessoa jurídica possui uma imagem que deve ser protegida, por meio de 

tutelas inibitórias e do direito de resposta, direito assegurado constitucionalmente. 

Porém, tal imagem não configura um direito da personalidade, nos termos do Código 

Civil e da Constituição Federal.

1.4.4. Direito à honra objetiva

O direito à honra objetiva é o mais aclamado pelos partidários dos direitos de 

personalidade da pessoa jurídica.56

O direito à honra é o direito de sustentar o modo pelo qual cada um supõe e 

deseja ser bem visto pela sociedade. Quando se fala em direito à honra objetiva, 

fala-se, também em direito à imagem-atributo (explicado no tópico acima).  

Foi na doutrina penal que o estudo sobre a honra mais se desenvolveu. A 

fim de diferenciar os tipos penais de difamação, calúnia e injúria determinou-se que 

a honra possui duplo aspecto: um interno, chamado honra subjetiva, e um externo, 

chamado honra objetiva.  

A honra subjetiva é entendida como o sentimento de nossa dignidade 

própria. Já a honra objetiva compreende a boa fama, a reputação, o bom nome que 

as pessoas desfrutam na sociedade. 

                                                
53 ESTEVES, Jean Soldi. Op. Cit. p. 206.

54 “É de se registrar que tais direitos são compatíveis com a pessoa jurídica, eis que entes dotados de 
personalidade” FONSECA, Antonio Cezar Lima da. Op. Cit. p. 38.

55 Lei que disciplina as infrações econômicas. 

56 Cf. ALVES, Alexandre Assumpção Ferreira. Op. Cit. p. 126.
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Admitiu-se às pessoas jurídicas a honra objetiva, visto que não é possível 

que a pessoa jurídica sofra no seu íntimo violação à honra. Baseado nesta idéia foi 

editado o enunciado 227 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “a pessoa 

jurídica pode sofrer dano moral”. 

Torna-se por demais evidente que a pessoa jurídica, por ser criação 
de ordem legal, não tem capacidade de sentir dor ou emoção, 
afastando, com isso, a possibilidade de violação à honra subjetiva. 
Contudo, expõe-se à lesão de sua honra objetiva, pelo fato de que 
goza de reputação junto a terceiros, a qual pode ser abalada por atos 
que afetem seu bom nome no mundo civil e comercial onde atue.57

A admissão da honra objetiva da pessoa jurídica na esfera civil foi uma 

tentativa de assegurar o ressarcimento em hipóteses de danos materiais de difícil 

liquidação. 

As lesões atinentes à pessoa jurídica geralmente atingem a figura dos sócios 

e não da pessoa jurídica. Porém, quando atingem esta, as lesões repercutem 

exclusivamente no desenvolvimento de suas atividades econômicas. 

O ataque à honra da pessoa humana atinge a sua dignidade, ferindo-a 

psicológica e moralmente, no caso da pessoa jurídica repercute em sua capacidade 

de gerar riqueza, de conquistar clientes, no âmbito da atividade econômica por ela 

legitimamente desenvolvida. 

Márcia Carla Pereira Ribeiro e Eduardo Bastos de Barros58 discorrem sobre 

o conceito de honra. Para os autores, a honra associa-se a condições estritamente 

humanas, como auto-estima e respeito. Um homem, por exemplo, pode considerar 

abalada a sua honra pela veiculação de notícias inverídicas sobre sua conduta. Em 

virtude dessas características é que os autores concluem que a pessoa jurídica não 

detém honra, na medida em que não detém sentimentos. 

Enfim, a chamada honra objetiva criada pelo direito penal foi passada ao 

direito civil de forma distorcida, no que concerne à pessoa jurídica. A pessoa jurídica 

não possui direito de personalidade para proteção de sua honra objetiva, visto que 

não possui honra, mas um direito à imagem que é protegido, sem precisar que este 

seja configurado como direito de personalidade. 

                                                
57 SHARP JUNIOR, Ronald A. Dano Moral. Rio de Janeiro: Editora Destaque, 1998, p. 13.

58 RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; BARROS, Eduardo Bastos. Op. Cit. p.171.
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1.5. INEXISTÊNCIA DOS DIREITOS D PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA

Conforme visto, a admissão dos direitos de personalidade à pessoa humana 

configura um avanço no pensamento jurídico. Os direitos de personalidade calcam-

se na promoção da dignidade da pessoa humana, valor fundante do ordenamento 

brasileiro. A sua proteção visa a impedir que a pessoa humana seja de qualquer 

forma limitada no seu desenvolvimento psicofísico.

A pessoa jurídica, por sua vez, também possui um papel relevante na 

sociedade, uma vez que existe para ajudar as pessoas humanas a atingir um 

objetivo em comum. O ordenamento jurídico também confere proteção a ela, tanto 

material como processual (ex. tutela inibitória e reparatória). São conferidos à 

pessoa jurídica direito à denominação ou firma, à imagem, à privacidade etc, a fim 

de que a pessoa jurídica consiga atingir seus objetivos (clientela e crédito) da melhor 

maneira possível. Porém, tais direitos não são direitos de personalidade e nem 

precisariam ser. Há leis esparsas que protegem tais direitos sem confundi-los com a 

tutela existencial dos direitos de personalidade conferidos à pessoa humana. Não se 

pode crer que porque a pessoa humana possui direitos de personalidade a pessoa 

jurídica também possui, pelo simples fato de ser também pessoa.  

Há um erro de perspectiva. Os direitos de personalidade foram criados para 

a promoção da pessoa humana com base na sua dignidade. Qualquer lesão à 

pessoa humana repercutirá em seu âmbito extrapatrimonial. Já os supostos direitos 

de personalidade da pessoa jurídica, quando lesionados, terão efeitos no âmbito 

exclusivamente material. 

As características dos direitos de personalidade não encaixam com os 

possíveis direitos de personalidade da pessoa jurídica. 

O operador do direito não pode, por analogia, conferir os mesmos direitos da 

pessoa humana à pessoa jurídica. A analogia importa uma arbitrariedade do 

observador que tem o poder de escolher quais as analogias são relevantes no 

momento. 
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2.  A PESSOA JURÍDICA

2.1. ESCORÇO HISTÓRICO

A noção de pessoa jurídica surge efetivamente com a abstração do Direito 

Germânico.59

O direito romano era um direito prático, que não admitia abstração suficiente 

para a compreensão da pessoa jurídica. Pessoa - titular de direitos e deveres - só 

poderia ser a pessoa natural. Até havia reunião de pessoas, porém os romanos não 

concebiam o conceito de pessoa jurídica como centro de imputações jurídicas. 

É no direito medieval, com a ajuda dos glosadores e canonistas, que 

começou a surgir a idéia de uma pessoa, distinta da humana, que pudesse ser titular 

de direitos e deveres. 

Os glosadores distinguiram a coletividade (universitas) de seus indivíduos 

componentes, mas foi a Igreja que efetivamente criou a idéia de persona ficta, 

consagrando a expressão “Universitas fingatur esse una persona.”60

O direito canônico concluiu que a Igreja não era a coletividade dos fiéis. Os 

fiéis pertenciam à Igreja, mas esta não se confundia com eles, era uma entidade 

espiritual, uma persona ficta, dotada de existência material, pois existia e tinha um 

representante oficial: o Papa. 

A Igreja, com a construção dessa figura, se deparou com um problema: era 

possível punir uma cidade que se revoltava contra seu soberano? Naquela época, 

muitos assentiam com tal idéia, e várias cidades foram excomungadas e interditadas 

como se fossem uma só pessoa. 

Sinibaldo dei Fieschi acaba por condenar tal conduta, visto que para ele não 

poderia haver coincidência entre a pessoa humana e a coletividade, uma vez que a 

pessoa humana possui alma e corpo, algo que inexiste na coletividade, incabível, 

portanto, que cidades pecassem.  Francisco Amaral afirma:

Deve-se, portanto, aos canonistas e, particularmente a Inocêncio IV, 
o verdadeiro início da pessoa jurídica. Ficava, assim, clara a 
distinção entre a pessoa do homem e as pessoas fictas, que 

                                                
59 AMARAL, Francisco. Op. Cit. p. 315.

60 “A universalidade é tida como pessoa”.
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compreendiam os corpora e as universitas, tornando-se 
definitivamente independentes, distintos, na ciência jurídica, 
coletividade dotada de espírito e individualidade própria, com 
patrimônios e responsabilidade independentes das de seus 
membros.61

Porém, foi com o Direito Germânico que se começou a elaborar os 

contornos atuais da teoria da pessoa jurídica.

Um dos temas mais controversos do ordenamento jurídico é o conceito de 

pessoa jurídica. Até hoje doutrinadores discutem a respeito de sua natureza, de 

suas características etc. Foi necessária a abstração inata dos doutrinadores 

germânicos para que associações comerciais fossem reconhecidas como sujeitos de 

direito titulares de direitos e deveres da mesma forma que a pessoa natural. 

Surge, assim, a noção de pessoa jurídica como uma coletividade humana 

organizada e estável voltada para fins comuns (da sociedade como um todo) e 

específicos (as metas do grupo), com individualidade e autonomia próprias, 

justificando-se a inadmissibilidade dos objetos ilícitos e contrários à moral e aos 

bons costumes.62

Ainda hoje se discute sobre as teorias criadas sobre a pessoa jurídica. 

2.2. TEORIAS

2.2.1. Da ficção 

A teoria da ficção nega a existência das pessoas jurídicas, vendo nelas 

apenas uma criação arbitrária da lei. Esta teoria parte do pressuposto que somente 

a pessoa humana pode ter personalidade, pois só o ser humano tem existência real. 

Como os direitos são prerrogativas inerentes ao ser humano e o uso dessas 

prerrogativas pressupõe, necessariamente, uma vontade capaz de deliberar e um 

poder de ação, conseqüentemente, por tal lógica, somente os seres humanos 

podem ser verdadeiros titulares de direitos. 

A teoria da ficção é coerente com o conceito de direito subjetivo que seus 

partidários adotam. Se o núcleo do direito subjetivo decorre da vontade, o único 

                                                
61 AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 7ª ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar,   

2008. p. 317.

62 ALVES, Alexandre Assumpção. Op. Cit. p. 30.
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resultado possível é que a pessoa jurídica não é um sujeito de direitos, uma vez que 

é impossível ela possuir uma vontade. Atribuir a condição de pessoa a quem não 

possa ter vontade significaria um falseamento da realidade.

Savigny, seu maior expoente, acredita que, como no direito romano, só o 

indivíduo pode ser considerado pessoa. A pessoa jurídica seria tão-somente uma 

criação do legislador, contrária à realidade, mas imposta pelas circunstâncias. 

Atendendo os anseios da população que se reúne em associações para 

atingir objetivos em comum, o Estado outorga a personalidade jurídica à pessoa 

jurídica, fingindo que existe uma pessoa, sujeito de direitos. 

José Lamartine Corrêa de Oliveira qualifica a doutrina da ficção como 

individualista, pois o direito reconheceria personalidade jurídica somente ao 

indivíduo: 

Preferimos considerar individualistas todas as teorias que partem do 
princípio estabelecido de que só o ser humano pode ser sujeito de 
direitos. Para a teoria da ficção legal, a personalidade jurídica do 
Estado ou mesmo das pessoas jurídicas de Direito Privado explicar-
se-á por uma ficção criadora de uma pessoa cuja existência é fictícia: 
a pessoa jurídica.63

A teoria representa bem o espírito individualista da época em que surgiu 

(século XIX). A pessoa jurídica não passa de simples conceito para justificar a 

atribuição de direitos e deveres a um ente diverso da pessoa natural. 

Existem no Brasil partidários dessa doutrina64. Porém, no dizer de Flori 

Antonio Tasca, essa teoria está superada:

A doutrina da ficção é incompatível com a ordem jurídica e a 
realidade social, sendo refutada por grandes juristas, os quais 
enxergam na pessoa jurídica seres reais, dotados de personalidade e 
de capacidade para atuar no mundo do direito, exercendo direitos e 
contraindo obrigações.65

A crítica feita a esta teoria é que não se consegue explicar a natureza da 

pessoa jurídica, visto que não pode ser concebida como uma ficção legal, já que 

                                                
63 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. Conceito da pessoa jurídica. Curitiba, 1962, p. 29.

64 Orlando Gomes em Introdução ao Direito Civil e Alfredo de Assis Gonçalves Neto em Lições de 
Direito Societário. “ Sendo a pessoa jurídica uma ficção, uma técnica que o direito coloca à 
disposição das pessoas humanas para facilitar suas relações, sua personalidade não pode ir além 
disso”.

65 TASCA, Flori Antônio. Op. Cit. p. 15.
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efetivamente existem agrupamentos entre pessoas para a persecução de um fim 

comum.  

Para a teoria da ficção, a pessoa jurídica não poderia ser titular de direitos 

de personalidade, uma vez que somente o ser humano é dotado de personalidade e 

capacidade jurídica, sendo a pessoa jurídica mera criação do legislador. A pessoa 

jurídica não possui direitos subjetivos e, portanto, não poderia ser detentora de 

direitos de personalidade. 

2.2.2. Organicista ou da realidade objetiva 

Essa teoria parte da premissa que o indivíduo, por si só, é incapaz de 

alcançar certos objetivos sozinhos, que ultrapassam as forças e o limite da vida 

individual, sendo necessária a criação de um ente personalizado, como aponta a 

doutrina: 

A personalidade jurídica dos indivíduos é imposta, pelas concepções 
ético-jurídicas de tipo humanista hoje vigentes, como uma espécie 
forçosa de dignidade da pessoa humana e do direito ao respeito 
inerente a todo o ser humano. A personalidade jurídica das pessoas 
colectivas é um mecanismo técnico-jurídico – um modelo, uma 
forma, um operador para a polarização das relações jurídicas ligadas 
à realidade de certo fim colectivo. Apesar dessa diferença, em ambos 
os casos estamos perante realidades jurídicas, impostas por valores 
de tipos diferentes, mas resultantes de uma legitimidade técnica 
originária do Direito para organizar os efeitos jurídicos e dotadas de 
realidade no mundo desses efeitos jurídicos.66

Com essa idéia, várias teorias surgiram para combater a teoria da ficção. 

A teoria da realidade objetiva contrapõe-se a teoria da ficção.67 Seu maior 

expoente foi Otto Von Gierke. Para a teoria da realidade objetiva, a pessoa jurídica é 

existente, é real, mesmo se o Estado não a reconhecer. 

                                                
66 PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria Geral do Direito Civil. 3 ed. Coimbra, Portugal: Coimbra 

Editora, 1996, p. 127.

67 Não se deve, porém, considerar que Gierke e Savigny baseavam-se em pressupostos diferentes: 
“Gierke e Savigny compartilhavam conceito aproximado de direito subjetivo. A íntima relação 
existente entre os conceitos de direito subjetivo e de pessoa jurídica conduz, desde já, à conclusão 
de que não houve tão grande distância entre o posicionamento desses precursores das teorias 
mais tradicionais sobre a matéria da pessoa jurídica” In: JUSTEN FILHO, Marçal.Op. Cit. p. 27. 
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Para Gierke, a realidade da pessoa jurídica refere-se à realidade de sua 

vontade. Não só a pessoa humana possui vontade (elemento essencial para a 

capacidade de ter direito subjetivo), mas também a pessoa jurídica a possui. 

Para Savigny a única vontade real pertencia às pessoas humanas, já para 

Gierke havia uma realidade na vontade da pessoa jurídica.

Além do aspecto volitivo, a pessoa jurídica, como a pessoa humana, utiliza 

de seus órgãos para atender seus fins. 

Gierke vai além, e atribui à pessoa jurídica vontade psicológica. Em tal ponto

a teoria se torna criticável. No dizer de Pontes de Miranda a pessoa jurídica é uma 

realidade fática somente.68

No Brasil, vários doutrinadores filiaram-se a teoria organicista como, por 

exemplo, Lacerda de Almeida69 e Clóvis Beviláqua70.

Tal teoria, por admitir a existência da pessoa jurídica, foi fundamental para 

novos estudos sobre a natureza da pessoa jurídica.

Porém, critica-se essa teoria pelo voluntarismo nela contido. A vontade por si 

só não é suficiente para a autonomia jurídica dos grupos, como aponta a doutrina: 

“Se pela perspectiva da visão da sociedade de Gierke havia um avanço, pela 

perspectiva do direito subjetivo, a teoria de Gierke sucumbia ao voluntarismo”71. 

Para Marçal Justen Filho72 esta teoria teve o mérito de ser a primeira teoria 

antropomórfica da pessoa jurídica, buscando defender nela a existência de uma 

vontade idêntica à vontade humana. 

Pode-se deduzir que, para os adeptos da teoria da realidade objetiva, a 

pessoa jurídica possui direitos de personalidade, uma vez que ela existe por si só, e 

o Direito só a reconhece. A pessoa jurídica, como detentora de uma vontade real, é 

                                                
68 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: parte geral, t. 1, 4 ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, p. 280.

69 ALMEIDA, Francisco de Paula Lacerda de. Das pessoas jurídicas: ensaio de uma teoria. Rio de 
Janeiro: revista dos Tribunaes, 1905 p. 47-48.

70 BEVILAQUA. Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. Rio de janeiro: Editora Rio e Livraria Francisco 
Alves, 1975, p. 129.

71 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Pessoa Jurídica: por que reler a obra de J. Lamartine Corrêa de 
Oliveira Lyra. In: Concurso de Monografias prêmio José Lamartine Corrêa de Oliveira –
organização de Rodrigo Pironti Aguirre de castro. Curitiba: Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
Paraná, 2005, p. 40. 

72 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. Cit. p. 27
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capaz de possuir direitos subjetivos e, portanto, os direitos de personalidade podem 

lhe ser atribuídos, assim como a pessoa humana. 

2.2.3. Institucionalista 

Para esta teoria, a pessoa jurídica é uma organização social criada para 

atingir determinados objetivos. Analisando as relações na sociedade, Maurice Hariou 

constata a existência de grupos organizados para a realização de uma idéia 

socialmente útil, as instituições, sendo estas instituições grupos sociais dotados de 

ordem e organização própria. 

Esta doutrina aponta como elementos constitutivos da instituição: a) uma 

idéia de empresa que cria o vínculo social, unindo todos os participantes; b) várias 

pessoas reunidas na persecução de um fim em comum; c) uma organização, ou 

seja, um conjunto de meios destinados para o objetivo final.

Assim constituída, a pessoa jurídica possui uma vida interior e exterior. Na 

vida interior, os órgãos diretores decidem sobre os próprios membros da instituição. 

Por sua vez, a vida exterior se revela por via da aquisição de bens, dos negócios 

jurídicos celebrados, visando sempre a realização da idéia comum. 

Para Maurice Hariou, quando a instituição alcança certo nível de 

concentração e organização ela torna-se, automaticamente, pessoa jurídica. 

O direito declararia, então, a pessoa jurídica, visto que é uma realidade pré-

existente. 

 A crítica que se faz a esta teoria é que ela foca muito mais no aspecto 

sociológico da pessoa jurídica, aspecto esse que não corresponde integralmente ao 

processo do legislador, assim como também em sua unilateralidade, visto que ao 

fazer elemento da personalidade jurídica, o poder auto-normativo do grupo, 

desconhece a existência de numerosas pessoas jurídicas que se submetem por 

completo a disposições externas como ocorre com as fundações.73

José Lamartine Corrêa de Oliveira filia-se à teoria institucionalista criada pela 

escola francesa. Porém, apesar de reconhecer que a teoria proposta por Hariou teve 

grande importância, o autor prefere as idéias de Georges Renard e René Clémens. 

                                                
73 AMARAL, Francisco. Op. Cit. p. 321.
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Para José Lamartine Corrêa de Oliveira, Maurice Hariou idealiza 

platonicamente a idéia de pessoa jurídica que tinha como elemento básico a atuação 

para se formar uma instituição. 

O autor se utiliza da concepção ontológico-institucionalista para o 

reconhecimento da pessoa jurídica. A grande diferença entre a pessoa humana e a 

pessoa jurídica estaria na sua substância74.  Os seres humanos teriam uma 

substância real, ou seja, não precisariam de elementos extrínsecos para se auto-

afirmarem, existiriam por si mesmos. Já a pessoa jurídica torna-se pessoa por um 

elemento acidental, não existiria por si mesma, necessitaria de outros seres de 

substância para existir. O Direito não poderia se fechar em categorias normativas 

objetivas, ideais, distantes da realidade social. As pessoas humanas se agrupam e 

criam novas figuras que o ordenamento jurídico tem que reconhecer. 

Porém, o autor reconhece a importância do reconhecimento legal por parte 

do Estado. Sem tal reconhecimento, pode-se falar de uma pessoa jurídica do ponto 

de vista ontológico, de uma realidade institucional analógica à humana, não, porém, 

de uma pessoa jurídica, “ tout court”, em rigoroso sentido técnico.

Por óbvio, há uma grande diferença entre a pessoa jurídica e a pessoa 

humana. Só a pessoa humana é dotada de dignidade, de valor. Não existe 

dignidade da pessoa jurídica, exatamente por não ser ela pessoa em sentido ético,75

conforme se extrai da doutrina abaixo:

É exatamente porque a pessoa jurídica (as associações, sociedades, 
fundações, o próprio Estado) não é ser que exista por si mesmo, mas 
através dos homens e em função destes, que a pessoa jurídica, 
embora não exprima uma ficção, mas uma realidade, é pessoa por 
analogia ao ser humano e não é, portanto, dotada de dignidade 
essencial reconhecida ao ser humano.76

                                                
74 A pessoa humana é substancial, individual e de natureza racional. Dessas três notas deriva a 

dignidade da pessoa humana, seus direitos absolutos. (...)A pessoa jurídica não é substancial. 
Depende, para existir, dos seres humanos, que estão sob sua existência. Entretanto, é ser, pois o 
acidente é ser.  In: OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa. Conceito da Pessoa Jurídica. Curitiba: 
1962, p. 164.

75 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 
1979, p.20.

76 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de; MUNIZ, Francisco. O Estado do Direito e os Direitos da 
Personalidade. In: Revista da Faculdade de Direito. Ano 19. Curitiba, 1980, p. 231.
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O autor atribui capacidade jurídica à pessoa jurídica pela figura da analogia. 

O Estado não constitui a pessoa jurídica, apenas a reconhece como algo que já 

existia antes. 

No plano ontológico, são verdadeiras pessoas, são verdadeiros 
sujeitos de direito, embora sua personalidade não seja idêntica mas 
meramente analógica à do ser humano. Num plano distinto, lógica e 
cronologicamente superior, o Estado reconhece, declara a realidade 
que preexiste tal declaração. 77

José Lamartine Corrêa de Oliveira inovou ao trazer para o Brasil a teoria 

institucionalista acerca da natureza da pessoa jurídica. 

Ao admitir a teoria institucionalista, admitem-se também direitos de 

personalidade à pessoa jurídica. Como o ordenamento legal, por analogia, confere 

os mesmos direitos à pessoa humana e à pessoa jurídica, os direitos de 

personalidade da pessoa humana podem ser atribuídos à pessoa jurídica “por 

analogia”.78

2.2.4. Da realidade técnica ou normativista

Para a teoria da realidade técnica, a pessoa jurídica é uma realidade. 

Porém, a pessoa jurídica nada mais é que um instrumento que serve ao direito para 

a proteção de certos interesses, sendo a personalidade jurídica uma realidade 

técnico-jurídica. 

Do ponto de vista material, só o homem é uma realidade, sendo a pessoa 

jurídica pura ficção. Mas, como o ordenamento jurídico a reconhece, confere-lhe 

existência, a pessoa jurídica existe de fato, não como uma realidade corporal, mas 

ideal. 

As pessoas jurídicas seriam uma realidade, embora produto da ordem 

jurídica. 

                                                
77 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. Personalidade Jurídica da sociedade irregular. Revista da 

Faculdade de Direito da UFPR, América do Sul, p. 155/156. retirado do site www.prppg.ufpr.br

78 “A pessoa jurídica é realmente uma pessoa, e sua personalidade é analógica à da pessoa 
humana.” 
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Para Francisco Amaral, o nosso Código Civil Brasileiro adotou essa teoria, 

conforme se depreende da leitura do art. 45 do Código Civil.79

 A teoria da realidade técnica tem grande aceitação na doutrina brasileira e 

permite que se possam reconhecer os efeitos que o ordenamento jurídico atribui à 

personalidade jurídica. 

Vários autores que se filiam à teoria da realidade técnica são adeptos da 

teoria normativista. Para Kelsen, a noção de direito subjetivo seria supérflua, sendo 

mero reflexo do dever jurídico. A noção de sujeito de direito deveria ser redefinida. 

Rodrigo Xavier Leonardo elucida:

Sob esses fundamentos a teoria pura do direito procura afastar 
qualquer relação entre a noção natural de pessoa e a pessoa 
jurídica, e argumenta que tanto a pessoa física como a chamada 
pessoa jurídica resultariam de uma construção artificial da ciência 
jurídica que busca algo de uno para imputar os deveres jurídicos. O 
que se costuma compreender por pessoa natural contraposta à 
pessoa jurídica é falso: ambas são pessoas jurídicas como produto 
de um dever ser. 80

Dessa forma, a pessoa jurídica nada mais seria que um centro de 

imputações de direitos e deveres, assim como a pessoa humana. 

José Lamartine Corrêa de Oliveira81 critica tal idéia, uma vez que se 

pretende separar o direito da realidade econômica e social.

Vicente Ráo também não concorda com tal concepção, pois, para ele, a 

teoria normativista ou da realidade técnica olvida todo o fundamento ético e ideal do 

direito e entrega a sorte da criatura humana ao arbítrio dos detentores do poder.82

Verifica-se das críticas dirigidas à teoria normativista de Kelsen que a 

preocupação reside na destruição da valoração da pessoa humana, como ser que 

possui direitos inatos e superiores ao Estado e à lei. Assim, as críticas de José 

Lamartine Corrêa de Oliveira são fundamentadas e pertinentes no que concerne a 

igualação da pessoa humana à pessoa jurídica.

                                                
79 Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato 

constitutivo no respectivo registro, procedida, quando necessário, de autorização do Poder 
Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

80 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Op. Cit. p,43.

81 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. Op. Cit. p. 95.

82 RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 3 ed. atual. Por Ovídio Rocha Barros Sandoval. 
vol. 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 675.
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Mas criticáveis no que toca às pessoas jurídicas. Deve-se, de uma vez por 

todas, separar a compreensão a ser dada à pessoa jurídica da dada à pessoa 

humana. A pessoa jurídica é instrumento. Em razão da incoerência da teoria de 

Kelsen, no que pertine à pessoa humana, esse estudo se filia à teoria normativista 

proposta por Marçal Justen Filho. 

2.2.4.1 Entendimento de Marçal Justen Filho

Em seu livro “A desconsideração da personalidade societária”, Marçal Justen 

Filho trata da natureza da pessoa jurídica. Ele reconhece a importância das teorias 

da ficção e da realidade objetiva à época em que foram criadas, uma vez que no 

século XIX, a concepção de direito subjetivo e o individualismo eram bases para 

qualquer relação intersubjetiva. Assim, os adeptos da teoria da ficção bem como os 

defensores da doutrina da realidade objetiva eram coerentes em seus pensamentos, 

pois tinham a mesma noção de direito subjetivo.

O professor critica, porém, o fato de alguns juristas atuais simplesmente 

absorverem tais teorias e conceitos e os repetirem incessantemente sem refletir se 

tais teorias seriam da mesma forma hoje em dia, uma vez que a realidade mudou. 

Marçal Justen Filho afirma:

Não será, então, possível discutir a teoria da ficção de Savigny ou a 
teoria da realidade de Gierke desvinculando-as do direito a partir do 
qual foram formuladas ou das circunstancias sócio-econômicas e 
culturais em que se produziram ou da cosmovisão jurídica de seus 
autores83

O autor nos lembra que o Estado oitocentista era expectador, já o Estado 

contemporâneo intervém nas relações sociais entre os indivíduos. 

O grande problema, portanto, reside na idéia do absolutismo da pessoa 

jurídica. Essa crença se apresenta sobre várias maneiras, sendo a primeira delas o 

pensamento de que a pessoa jurídica é expressão a que corresponde algo existente. 

A pessoa jurídica, portanto, não se assemelharia sempre a uma instituição, ela 

poderia existir independentemente dessa e vice-versa. A expressão pessoa jurídica

é uma expressão utilizada pelo direito para indicar certas situações jurídicas. 

                                                
83 JUSTEN FILHO, Marçal. Op. Cit. p. 28.
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A segunda manifestação da crença no absolutismo refere-se à identificação 

entre pessoa humana e pessoa jurídica, o que poderia ser indicado como 

antropormofismo da pessoa jurídica.84

A tentativa de identificação entre a pessoa humana e a pessoa jurídica é a 

base da distinção entre as teorias ficcionistas e realistas, como derivação da idéia de 

que o sujeito de direito é aquele detentor de direitos subjetivos. 

Ao admitir que o conceito de direito subjetivo não se vincula à noção de 

senhorio da vontade, o fundamento para a aproximação entre pessoa jurídica e 

pessoa física desaparece. 

Sobre a teoria institucionalista, Marçal Justen Filho critica a tentativa de, por 

analogia, equiparar pessoa jurídica à pessoa física. 

A explicação mais plausível para tal fenômeno é a ontologização da 
pessoa jurídica e sua identificação com a idéia de “pessoa física”. Ao 
que se supõe, estenderam-se à “pessoa jurídica” os atributos do ser 
humano. Daí o cunho absoluto do ser humano, conquistado como 
valor inafastável da civilização humana (o que significa que ele nunca 
pode ser enfocado como instrumentalidade – ao menos enquanto 
pessoa) haver sido transplantado para a pessoa jurídica. Prevaleceu, 
assim, o vínculo entre as idéias agrupadas através da idéia de 
pessoa, sobre as relações estabelecíveis entre “pessoa jurídica” e 
“direito subjetivo”.85

A pessoa jurídica só se justifica como instrumento, para e em função do 

homem.  

A terceira manifestação na crença do conceito absoluto de pessoa jurídica

reside na imutabilidade da mesma, ou seja, que o conceito de pessoa jurídica não 

pode mudar no tempo e no espaço. Tal crença, para o autor, é equivocada. 

Enquanto houver identidades culturais diferentes, haverá conceitos diferentes de 

pessoa jurídica. Não se pode, portanto, admitir uma identidade conceitual.

Por fim, a quarta exteriorização na crença no absolutismo da pessoa jurídica 

é o conceito único dentro de um mesmo ordenamento jurídico. Para o autor, o 

ordenamento jurídico não precisa conceituar as diversas espécies de pessoa jurídica 

da mesma forma. Era possível conceber a unitariedade do conceito enquanto tudo 

                                                
84 Idem, p. 31.

85 Ibidem, p. 45.
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fosse reduzido a um elemento único, como a vontade ou até mesmo a norma 

jurídica, só que isso não acontece atualmente.  

Assim, Marçal Justen Filho sustenta a relatividade, a historicidade e a 

funcionalização do conceito de pessoa jurídica. 

Revelando-se, contudo, que a pessoa jurídica é conceito relativo, 
histórico e funcionalizado, torna-se viável (senão obrigatório) 
reconhecer que o regime jurídico aplicável não é idêntico àquele 
previsto para pessoa física e que os poderes jurídicos atribuídos à tal 
“pessoa jurídica” têm extensão e conteúdo que não são nem 
necessária nem ontologicamente idênticos – quer quanto a pessoa 
física, quer quanto às diversas situações usualmente agrupadas 
como “pessoas jurídicas”. 86

Com base nesses pressupostos filosóficos, o autor considera que a pessoa 

jurídica somente existe como forma de “prêmio” àqueles que resolvem se agrupar 

em busca de um objetivo comum. 

A concentração da riqueza e a conjugação de esforços inter-humanos 

configura um resultado desejável não em si mesmo, mas como meio de atingir 

outros valores interessantes ao Estado, como o progresso cultural e o econômico da 

sociedade. 

Como o conceito de pessoa jurídica não é absoluto e muda conforme o 

tempo e o espaço, o autor refuta a idéia de que tal conceito seja prévio ao direito ou 

resida em algo distinto da atribuição de um regime jurídico especial e mais benéfico. 

O presente estudo filia-se ao entendimento aqui apresentado. O conceito de 

pessoa jurídica não é absoluto e muda conforme o tempo e o espaço. Aliás, o 

conceito muda porque o ordenamento jurídico permite que ele mude. 

A lei brasileira atribui personalidade jurídica às associações que preencham 

certos requisitos ditados em lei. Se não houver tais requisitos, não haverá pessoa 

jurídica e conseqüentemente atribuição de personalidade à pessoa jurídica. 

Assim, os direitos de personalidade não podem ser atribuídos à pessoa 

jurídica, uma vez que estas são somente destinatárias de tutela jurídica.87

2.3. SOCIEDADES IRREGULARES OU DE FATO
                                                
86 Ibidem, p. 45.

87 O enunciado 286 do CJF dispõe que os direitos da personalidade são direitos inerentes e 
essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas 
titulares de tais direitos. 
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As sociedades irregulares ou de fato são aquelas que por algum motivo não 

adquiriram personalidade jurídica pelo ordenamento. 

Há três situações em que se verifica a sociedade irregular: a) a sociedade 

elaborou um contrato escrito, mas este não foi arquivado; b)a sociedade tem 

contrato escrito e arquivado, mas o prazo de duração expirou e não foi renovado; c) 

a sociedade não tem contrato escrito. 

As conseqüências de uma entidade se configurar como sociedade são 

apostas pela doutrina:

Verifica-se, destarte, que estas sociedades não podem ser 
destinatárias de direitos no mundo jurídico pela ausência de 
reconhecimento de sua existência pela lei, inclusive no que se refere 
aos direitos de personalidade, sendo apenas um ou alguns de seus 
membros, individual ou coletivamente que, em certos casos, 
poderiam ser titulares dos mesmos.88  

Para Rubens Requião, a sociedade irregular não tem personalidade jurídica, 

uma vez que essa é concedida pela lei. Tal argumento é baseado na leitura do art. 

45 do Código Civil. 89

Carvalho de Mendonça90 afirma que as sociedades irregulares possuem 

personalidade jurídica, produzindo em seus atos os mesmos efeitos que as 

sociedades regulares, salvo as limitações legais que se impõem às irregulares. 

Estes empecilhos não lhe retiram a personalidade, mas conferem uma condição de 

inferioridade, como uma autêntica capitis deminutio.

Doutrina autorizada, todavia, considera que as sociedades irregulares ou de 

fato, não possuem personalidade jurídica, pois lhe falta elemento essencial: registro 

na Junta Comercial do contrato social. 

Nessa ordem de idéias, José Lamartine Corrêa de Oliveira critica a 

impossibilidade de atribuir personalidade às sociedades irregulares, tendo em vista 

que a elas é atribuída capacidade processual e sua essência ontológica 

permanecerá a mesma após eventual registro. Portanto, possuindo algum direito, as 

                                                
88 ALVES, Alexandre Assumpção. Op. Cit. p. 43.

89 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. vol. 1. 21º ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 286.

90 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. 3. Rio de 
Janeiro: [s.n.]1934.
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sociedades irregulares podem ser consideradas sujeito de direito, devendo lhe ser

atribuída personalidade jurídica.91  

As pessoas jurídicas possuem direitos que podem ser confundidos com os 

direitos de personalidade, como o direito ao nome, a imagem, ao segredo etc. Esses 

direitos existem a partir do momento em que nasce a pessoa jurídica. A sociedade 

irregular, como não é dotada de personalidade, não possui nem ao menos os 

mesmos direitos decorrentes da atribuição de personalidade da pessoa jurídica. 

O ordenamento jurídico brasileiro atribui personalidade jurídica a certos 

entes escolhidos pela lei, desde que cumpridos determinados requisitos. A 

sociedade irregular não preenche os requisitos necessários para tal atribuição. 

2.4. CONCEITO DE PESSOA JURÍDICA

O presente estudo adota a teoria normativa da pessoa jurídica, nos moldes 

propostos por Marçal Justen Filho. 

A pessoa jurídica deve ser analisada como instrumento que o direito 

concebeu para que as pessoas humanas pudessem atingir seus objetivos. A 

personificação societária constitui uma sanção positiva àqueles que resolvem se 

reunir em busca de objetivos lícitos e grandiosos. Como o conceito de pessoa 

jurídica se modifica conforme o tempo e o espaço, não é correto reconhecer que tais 

entes existam antes de o ordenamento jurídico diga que existam. 

Por mais que se reconheça que sempre haverá um agrupamento de 

pessoas em busca de atingir um objetivo em comum, tal fato não se confunde com a 

personificação societária. Refuta-se, portanto, a teoria institucionalista, uma vez que 

nem sempre a pessoa jurídica confunde-se com a instituição e configura um grande 

erro comparar a pessoa jurídica à pessoa humana por mera analogia. 

A pessoa jurídica é o que o Estado deseja que seja. Não se pode crer que 

há uma inerência na caracterização da personificação societária. O Estado quando 

atribui personalidade jurídica a um determinado agrupamento faz uma escolha sobre 

quais fins serão incentivados, a ponto de ser fornecido pelo Estado instrumental 

jurídico para o desenvolvimento econômico.  

                                                
91 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. Personalidade Jurídica da sociedade irregular...Op. Cit. 
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A pessoa jurídica, portanto, não possui como fundamento para seu 

reconhecimento valor existencial, da forma que existe para as pessoas humanas.

Quanto às sociedades irregulares, pela teoria normativista, não se 

reconhece os direitos atinentes aos direitos da pessoa jurídica. Embora o 

ordenamento jurídico reconheça sua existência para algumas situações jurídicas,

isso não significa que tais sociedades estejam no mesmo locus  jurídico que as 

pessoas jurídicas. Pois, se assim fosse, não haveria motivo para a personificação 

societária atribuída pelo Estado. 

Adotada a teoria normativista da pessoa jurídica, não é possível admitir 

direitos de personalidade atinentes a ela, uma vez que a pessoa jurídica só se

justifica como instrumento e, portanto, não se deve, por analogia, conferir os 

mesmos direitos da pessoa física à pessoa jurídica, já que a lei não contempla tal 

situação.   

Portanto, conceitua-se pessoa jurídica como um conjunto de pessoas ou de 

bens que receberam uma sanção positiva pelo Estado, sendo dotados, então, de 

personalidade jurídica, possuidora de direitos e deveres. 

Verificar-se-á, no próximo capítulo a possibilidade de a pessoa jurídica ser 

passível de sofrer danos morais e a divergência na doutrina quanto ao tema. 
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3. IMPOSSIBILIDADE DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA

3.1. CONCEITO DE DANO MORAL

O dano moral, ou dano extrapatrimonial, durante muito tempo não foi 

reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro. 

Existiam, em síntese, sete objeções quanto à aceitação da existência de 

dano moral: a) falta de evento penoso durável b) incerteza do direito violado c) 

dificuldade em descobrir a existência de dano moral d) indeterminação do número 

de pessoas lesadas e) impossibilidade de rigorosa avaliação em dinheiro f)

imoralidade da compensação da dor com o dinheiro g) extensão do arbítrio 

concedido ao juiz.   

O desenvolvimento tecnológico, a mudança de valores (proteção da 

dignidade da pessoa humana) e dos paradigmas jurídicos e sociais acabaram por 

fazer a doutrina e jurisprudência pátria a aceitarem a existência do dano moral92. 

Além do mais, “viola-se a lógica não reparar o dano extrapatrimonial e reparar o 

dano patrimonial, em razão da prevalência das situações existenciais às 

patrimoniais”.93  

A responsabilidade civil sempre teve um caráter moralizador. Com a 

aceitação do dano moral, admite-se que a pessoa pode ser lesada tanto no que tem 

como no que é. 

A doutrina diverge quanto ao conceito de dano moral. 

Inicialmente, conceituou-se dano moral como toda dor, vexame, 

aborrecimento que uma pessoa poderia sofrer. Sergio Cavalieri tem sustentado a 

seguinte afirmação quando exposto a um problema de dano moral: 

Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a 
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 
interfira intensivamente no comportamento psicológico do indivíduo, 
causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, não 

                                                
92 Maria Celina Bodin de Moraes faz um excelente aporte sobre a mudança de paradigmas que a 

sociedade vive, considerando os tempos de hoje como o mundo das incertezas. In: MORAES, 
Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos Danos 
Morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 59-116. 

93 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Danos Morais e a pessoa jurídica. São Paulo: Editora 
Método,2008, p. 193.
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bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou sensibilidade 
exarcebada. 
Destarte, estão fora da órbita do dano moral aquelas situações que, 
não obstante desagradáveis, são necessárias ao regular exercício de 
certas atividades, como a revista de passageiros nos aeroportos.94

Surge dessa idéia um problema: como auferir a existência do dano moral? 

Se se admite que dano moral é dor, dificulta-se a comprovação do dano, uma vez 

que cada pessoa sofre com uma intensidade desconhecida pelos outros. 

Diante da dificuldade em provar o dano moral, se o mesmo for considerado 

como dor ou vexame, criou-se a idéia de dano moral como lesão aos direitos de 

personalidade. Paulo Luiz Netto Lôbo assevera que: 

O dano moral remete à violação do dever de abstenção a direito 
absoluto de natureza não patrimonial. Direito absoluto significa 
aquele que é oponível a todos, gerando pretensão à obrigação 
passiva universal. E direitos absolutos de natureza não patrimonial, 
no âmbito civil, para fins dos danos morais, são exclusivamente os 
direitos de personalidade. Fora dos direitos da personalidade são 
apenas cogitáveis os danos materiais. 95

A dor seria um efeito, não um direito violado. O que concerne à esfera 

psíquica ou íntima da pessoa, seus sentimentos, sua consciência, corresponde aos 

aspectos essenciais de alguns dos direitos de personalidade como direito à honra, à 

reputação, à integridade psicofísica etc. 

  Para Nelson Rosenvald o conceito de dano é um só.96 Invariavelmente 

corresponde a uma lesão. É nos efeitos da lesão que se verifica qual a órbita da 

pessoa atingida: patrimonial ou moral:

Na espécie, todo direito da personalidade é, em última instância, um 
direito fundamental e emana do princípio da dignidade da pessoa 
humana. (...) Todo dano moral é uma violação à personalidade, 
sendo esta parte integrante da dignidade humana. Por isto, é 
possível conceituar o dano moral como lesão à dignidade da pessoa 
humana. Por tais razões não se pode conceituar o dano moral como 
sofrimento, a dor e a tristeza. Estes sentimentos não passam de 

                                                
94 RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça. Apelação Cível n.º. 8218/95, 2º Câmara Cível, Rel. Des. 

Sergio Cavalieri. 

95 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Danos Morais e direitos da personalidade. In: Revista Trimestral de 
Direito Civil, ano 2, vol. 6, abril a junho de 2001, p. 79-97.

96 Nesse sentido: “La distinción entre dano patrimonial y no patrimonial no si refiere al daño en su 
origen, sino al daño en sus efectos” BREBBIA, Roberto H. El daño moral. Buenos Aires: Editorial 
Bibliográfica Argentina, 1950. p. 88.
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algumas das conseqüências da ofensa a um dos direitos da 
personalidade97

Maria Celina Bodin de Moraes professa que constitui dano moral a 

lesão a qualquer aspecto da dignidade da pessoa humana fundada em cinco 

substratos: vida, igualdade, integridade psicofísica, liberdade e solidariedade. 

Para que exista dano moral, não é preciso que se configure lesão a 
algum direito subjetivo da pessoa da vítima, ou a verificação de 
prejuízo por ela sofrido. A violação de qualquer situação jurídica 
subjetiva extrapatrimonial em que esteja envolvida a vítima, desde 
que merecedora da tutela jurídica, será suficiente para gerar a 
reparação.98

O dano moral não se restringe a uma violação aos direitos de personalidade, 

mas uma violação a dignidade da pessoa humana.99 Tanto é possível ocorrer dano 

patrimonial em conseqüência de lesão a bem não patrimonial, como dano moral por 

ofensa a bem material. 

Há quem sustente,100 ainda, a existência de danos morais subjetivos e 

danos morais objetivos. Os danos morais objetivos são aqueles que se referem aos 

direitos de personalidade. Já os danos morais subjetivos são aqueles referentes à 

lesão não-patrimonial de um direito subjetivo patrimonial. 

A decisão sobre o conceito de dano moral é da sociedade. Por isso que 

vários ordenamentos jurídicos não admitem sua aplicação. A disciplina da 

responsabilidade civil decorre muito mais de escolhas político-filosóficas do que 

evidências lógico-racionais. Maria Celina Bodin de Moraes afirma que “De fato, o 

dano, em si e por si, não é ressarcível nem irressarcível (nem “justo” nem “injusto”). 

                                                
97 ROSENVALD, Nélson. Direito das Obrigações. 3º ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004 p. 270.

98 MORAES. Maria Celina Bodin de. Op. Cit. p. 145 e 327.

99 “A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade humana pode ser medida pelas 
conseqüências que gera, a seguir enunciadas. Assim, em primeiro lugar, toda e qualquer 
circunstancia que atinja o ser humano em sua condição humana, que pretenda tê-lo como objeto, 
que negue a sua qualidade de pessoa, será automaticamente considerada violadora de sua 
personalidade e, se concretizada, causadora de dano moral a ser reparado (...) A simples violação 
de uma situação jurídica extrapatrimonial  em que esteja envolvida a vítima, será suficiente para 
garantir a reparação” Idem, p. 188.

100 SILVA, Luiz Renato Ferreira da. Da legitimidade para postular indenização por danos morais In: 
Ajuris, v. 70, p. 186-189.        



44

A decisão – ética, política, filosófica, deve ser tomada pela sociedade em que se dá 

o evento”.101

Verifica-se, portanto, que a doutrina muito diverge sobre o conceito de dano 

moral. O conceito de dano moral é fundamental para considerar a possibilidade de 

pessoas jurídicas serem passíveis dessa espécie de dano.  

Esse estudo adota a posição de que dano moral é qualquer lesão à 

dignidade da pessoa humana, nos termos propostos por Maria Celina Bodin de 

Moraes, uma vez que qualquer lesão aos direitos de personalidade é uma lesão à 

dignidade da pessoa humana. 

3.2. ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS

3.2.1 Doutrina Dominante

A doutrina dominante crê na possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano 

moral. 

Os adeptos dessa doutrina acreditam que a pessoa jurídica possui direitos 

de personalidade, como direito ao nome e à honra objetiva. Dessa forma, como a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. X, não faz diferença entre pessoa jurídica e 

pessoa humana quando garante a reparação por danos morais, não existe razão 

para negar à pessoa jurídica a justa compensação.102

Paulo Luiz Netto Lôbo sintetiza bem a posição da doutrina: 

‘A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.’ Este é o Enunciado 227 
da súmula do Superior Tribunal de Justiça, que encerrou o ciclo de 
controvérsias acerca da aplicabilidade dos danos morais à pessoa 
jurídica. Dada a interação necessária com os direitos de 
personalidade, quais deles a ela seriam pertinentes? A indagação se 
justifica pois alguns direitos da personalidade apenas dizem respeito 
à pessoa humana. Evidentemente, não tem cabimento a violação á 
vida, ou à integridade física ou psíquica ou à liberdade (privação) da 
pessoa jurídica. Outros direitos da personalidade, todavia, são 
suficientemente exercitáveis pela pessoa jurídica, e sua violação 

                                                
101 MORAES, Maria Celina Bodin de. Op. Cit. p. 21.

102 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6º ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004, p. 1737.
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proporciona a indenização compensatória por danos morais, que o 
Enunciado 227 menciona.103  

Yussef Said Cahali também defende que não há obstáculo à caracterização 

do dano moral às pessoas jurídicas, visto que o ente personalizado é titular de uma 

reputação, de um bom nome, ou seja, de uma imagem no mercado em que atua.104

Por sua vez, Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, em sua obra ‘A 

pessoa jurídica e os direitos da personalidade’, defende a aplicação de indenização 

por danos morais à pessoa jurídica, uma vez que esta possui honra objetiva:

A pessoa jurídica, embora não seja titular de honra subjetiva que se 
caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, exclusiva do ser 
humano, é detentora de honra objetiva, fazendo jus à indenização 
por dano moral sempre que seu bom nome, reputação ou imagem 
forem atingidos no meio comercial por algum ato ilícito.105

Segundo esta idéia, o dano deve ser entendido como lesão a um interesse, 

a um direito de personalidade, como, por exemplo, à honra objetiva. Deve-se, então, 

aplicar a idéia de dano moral à pessoa jurídica, nos mesmos moldes da pessoa 

humana, dado que a pessoa jurídica possui direitos de personalidade, como 

assevera a doutrina:

A sustentação deste entendimento reside na conceituação de 
dano, de uma maneira geral, e do dano moral particularmente, 
partindo-se da premissa de que, muito embora a pessoa jurídica 
não possua os direitos de personalidade restritos à pessoa 
humana, faria jus a tutela dos demais, entre os quais, da 
chamada honra objetiva, visto que dependeria, para atingir os 
fins para os quais foi criada, do prestígio e credibilidade que 
conquistou perante a comunidade que atua.106

Ainda, muitos admitem a compensação por danos morais dos entes 

personalizados porque acreditam que a teoria da responsabilidade civil deve 

encontrar um fundamento genérico para as reparações, igualmente válido tanto para 

as pessoas naturais quanto para as pessoas jurídicas. 

                                                
103 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Danos Morais e direitos da personalidade....Op. Cit. p. 95.

104 CAHALI, Yussef  Said. Dano Moral. 2 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1998, p. 350.

105 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. Op. Cit. p, 126.

106 BARRETO, Júlio César Lessa. A pessoa jurídica como sujeito passivo de dano moral In: Revista 
Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro. vol. 11 ano 3, jul-set de 2002, p. 86. 
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Se couber reparação por dano moral às pessoas humanas quando há uma 

lesão em seus direitos de personalidade, deve ser possível o dano moral à pessoa 

jurídica em razão de uma lesão ao seu direito de personalidade.107

Pensar ao contrário seria amesquinhar uma das mais fecundas 
construções do Direito, em detrimento dos próprios ideais de 
agilização de idéias e riquezas que motivaram a concepção dessa 
figura moral, deixando a mesma desprotegida de ataques à sua 
honra objetiva e ao seu conceito (...)108

Adriano de Cupis adverte que embora os entes abstratos não estejam 

sujeitos a um sentimento humano de bem-estar podem ter seus direitos 

extrapatrimoniais violados:

El argumento de que La persona jurídica es incapaz de sufrimientos 
físicos o morales no es decisivo, dada la posibilidad de configurar 
también un daño no patrimonial distinto del dolor. La persona jurídica, 
ciertamente, no puede percibir el sentimiento de la propia dignidad y 
de aquí que no sufra por la lesión de su honor; pero sufre, 
comúnmente, el daño que incide en su reputación en la cuál se 
refleja su mismo honor. De análoga forma no puede experimentar la 
congruente lesión; pero no menos, sufre el daño derivado por la 
divulgación de aquello comprendido en la esfera de lo intimo, por la 
violación de sus secretos.109

Para Roberto Brebbia a lesão a um direito de personalidade da pessoa 

jurídica gera os mesmos efeitos (reparação por dano moral) que geraria nas 

pessoas humanas. A pessoa jurídica possuiria uma honra a ser protegida. Tal honra 

não se confunde com a honra das pessoas humanas que se utilizam da pessoa 

jurídica para atingir seus objetivos.110

                                                
107 Nesse sentido ver: HEKMAN, Glênio José Wasserstein. Dano moral e a pessoa jurídica. In: 
Revista da Faculdade de Direito Ritter dos Reis. Porto Alegre: Editora Ritter dos Reis, 2001 p. 121-
139.

108 LENZ, Luís Alberto Thompson. Dano moral contra a pessoa jurídica. Revista dos Tribunais. Ano 
85. v. 734, dezembro de 1996 p. 55-65. p. 65.

109ADRIANO DE CUPIS. El daño – Teoría General de La Responsabilidad Civil, Editorial Bosch AS, 
Barcelona, 1975, p. 124. Apud: LENZ, Luis Alberto Thompson Flores.Op. Cit.

110 “El honor o consideración del ente colectivo no está formado por la mera suma de los honores 
individuales de los miembros que componen la persona jurídica, sino constituye un producto distinto 
de cada uno y de la totalidad de las consideraciones individuales” BREBBIA, Roberto H. Op. Cit. p. 
218.
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Paulo Nalin111, ao discorrer sobre a possibilidade de danos extrapatrimoniais 

à pessoa jurídica, sustenta que a pessoa jurídica também possui direitos absolutos 

assim como a pessoa humana e qualquer lesão a esses direitos absolutos deve 

gerar uma reparação civil. A negativa quanto a possibilidade de reparação civil 

decorre de alguns fatores como a projeção individualista dos textos legais do século 

XVIII e XIX, da natureza dos bens atingidos (direitos absolutos) e da extensão 

semântica da palavra dano “moral”.

Para o autor é fundamental que seja reconhecida à pessoa jurídica a 

possibilidade de receber reparação por dano extrapatrimonial, uma vez que “a 

pessoa jurídica é o sujeito determinante do final do século, em que a união de 

esforços privados se mostra ferramenta à realização dos interesses comuns (bem 

comum)”.112

Flori Antonio Tasca113 sustenta a idéia de dano extrapatrimonial objetivo, 

consistente em ofensa que implique agressão a quaisquer dos direitos de 

personalidade compatíveis com os entes jurídicos. 

Thereza Arruda Alvim Wambier também admite que a pessoa jurídica seja 

vítima de danos morais. Porém, o dano moral configurado é diferente do dano moral 

da pessoa humana (in re ipsa), pois é possível, eventualmente, dispensar prova 

direta em vista da presunção existente quanto à prova do dano, tornando-se 

necessária a prova do fato danoso. Entretanto, prova de que o dano efetivamente 

não ocorreu certamente aproveitará àquele que se apontou como causador da 

lesão.

É importante frisar que, apesar de o dano moral de pessoa jurídica 
não ser um dano in re ipsa, e poder ter sua existência indicada pela 
presença de prejuízos de ordem material (que terão sido fruto da 
reputação comprometida e que poderão ser ressarcidos 
independentemente) não deve ser esta a única forma por meio da 
qual possa ser demonstrado. Até mesmo porque pode haver casos 
como o de uma entidade filantrópica, de fim beneficente, que tendo 
sua reputação e prestígio abalado, não virá a comprovar seu dano 
moral por meio de prejuízos propriamente ditos.114   

                                                
111 NALIN, Paulo. Responsabilidade Civil: descumprimento do contrato e dano extrapatrimonial. 

Curitiba: Editora Juruá, 1996.

112 Idem. p. 109.

113 TASCA, Flori Antônio. Op. Cit. p. 123.

114 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Dano moral de pessoa jurídica e sua prova. In: Prática Jurídica 
Consulex. Brasília, ano V, n. 54, 30 de setembro de 2006. p. 52-56.
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Jean Soldi Esteves ao tratar da imagem da pessoa jurídica crê que, embora 

o direito à imagem não seja um direito de personalidade, é possível a compensação 

por dano moral, devendo o mesmo ser mensurado no caso concreto.115

Humberto Theodoro Junior aponta uma razão prática para conferir reparação 

extrapatrimonial à pessoa jurídica: a dificuldade de provar o dano material. Ao 

considerar a pessoa jurídica apenas detentora de direitos patrimoniais, ao sofrer um 

dano à sua imagem, por exemplo, seria quase impossível provar o resultado 

econômico da lesão sofrida:

Assim, é muito mais razoável e justo colocar a pessoa jurídica na 
mesma condição da pessoa física, de modo a permitir uma 
reparação à luz da potencialidade ofensiva da agressão 
extrapatrimonial sem cogitar da prova de reflexos econômicos 
mensuráveis.116

Aliás, a grande dificuldade prática de provar o dano material foi fundamental 

para que fossem admitidos danos morais à pessoa jurídica.  

Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho refuta a idéia de que a pessoa jurídica 

possua direitos de personalidade. As lesões à imagem, ao nome, à reputação da 

pessoa jurídica repercutem, no seu entender, exclusivamente no âmbito patrimonial.  

Porém, pela dificuldade em se proceder ao cálculo da equivalência, tônica do dano 

patrimonial, a reparação civil, passa-se a se guiar pelos mecanismos do dano moral, 

para que se proporcione a devida compensação ao lesionado e a punição ao 

ofensor. 

Repara-se a título de dano moral, por obra de eqüidade, aquilo que, a rigor, 

tem natureza patrimonial – numa ordem de raciocínio capaz de conceber lucros 

cessantes cuja razoabilidade comportaria caráter compensatório e punitivo.117

Esta idéia, portanto, defende como medida de eqüidade, a aplicação dos 

mecanismos de reparação do dano moral para a fixação do quantum da indenização 

                                                                                                                                                        

115 ESTEVES, Jean Soldi. Op. Cit. p. 204.

116 THEODORO JUNIOR, Humberto. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao 
novo Código Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003. v. III, t. II, p. 52.

117 MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Elementos da responsabilidade civil por dano 
moral. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 108.
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devida pelo defensor, sem esquecer que o dano sofrido pela pessoa jurídica é 

somente de natureza patrimonial.

3.2.2. Doutrina minoritária

A doutrina minoritária encabeçada por Gustavo Tepedino e Maria Celina 

Bodin de Moraes não admite a compensação por danos morais à pessoa jurídica. 

Como o ordenamento jurídico brasileiro é informado pela dignidade da 

pessoa humana, não é possível que se confira os mesmos valores e proteção à 

pessoa jurídica, como se não houvesse diferença entre os entes, como se seus 

valores e história não fossem diferentes, como se seus objetivos fossem iguais. 

Wilson Melo da Silva em 1955 já refutava a compensação por danos morais 

à pessoa jurídica. Como considerava que dano moral correspondia a uma lesão na 

“alma” da pessoa que causasse dor, vexame e desconforto, nunca seria possível à

pessoa jurídica sofrer dano moral.118

Porém, como a idéia de dano moral evoluiu para lesão aos direitos de 

personalidade, foi Gustavo Tepedino que trouxe à discussão a impossibilidade da 

pessoa jurídica sofrer danos extrapatrimoniais. 

As lesões atinentes às pessoa jurídicas, quando não atingem 
diretamente as pessoas dos sócios ou acionistas, repercutem 
exclusivamente no desenvolvimento de suas atividades econômicas, 
estando a merecer, por isso mesmo, técnicas de reparação 
específicas e eficazes, não se confundindo, contudo, com os bens 
jurídicos traduzidos na personalidade humana.119

Não há cabimento na possibilidade de danos morais à pessoa jurídica, uma 

vez que os danos morais são comumente entendidos como lesão aos direitos de 

personalidade e a pessoa jurídica não possui estes direitos.120

                                                
118 “biologicamente, os danos morais estariam em relação estreita com o sistema nervoso, que a 

pessoa jurídica por óbvio não possui” MELO DA SILVA, Wilson. O dano moral e a sua reparação. 
3ª ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1983, p. 650. 

119 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil ...Op. Cit. p. 55.

120 “Não há espaço para a indenização pretendida por pessoa jurídica fundada em conceitos como 
honra (ainda que na modalidade objetiva), porque, como já dito, falta-lhe aptidão para considerar 
como seus valores que somente podem ser admitidos como existentes em relação à pessoa física” 
In: RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; BARROS, Eduardo Bastos de. Op. Cit. p. 171.
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Não obstante o reconhecimento de que a pessoa jurídica é uma 
realidade, apresenta-se imperioso reconhecer que o ser humano, por 
sua própria natureza, possui atributos inatingíveis pelo ente 
personalizado.(...) A personalidade conferida aos entes abstratos, 
portanto, refere-se à sua possibilidade de congregação dos 
interesses de seus associados, devendo ser limitada à realização de 
seus objetivos, como entidade que proporciona benefícios às 
pessoas naturais à sua volta, razão pela qual não é possível 
confundir sua tutela com a dos seres humanos.121

Uma suposta lesão aos direitos de personalidade da pessoa jurídica estaria 

atingindo a esfera extrapatrimonial dos sócios.122 No dizer de Fernando Noronha, a 

pessoa jurídica só existe como construção jurídica, tem uma personalidade apenas 

instrumental. “Uma imputação injuriosa ao Brasil é ofensa aos brasileiros, um ato 

difamatório de uma universidade é ofensa aos professores, funcionários e alunos, 

aos seus egressos e até a comunidade em que se insere.”123

Portanto, os danos morais só seriam cabíveis para as pessoas humanas e 

não para a pessoa jurídica. 

Não é porque o ordenamento brasileiro atribui à pessoa jurídica 

personalidade jurídica é que se pode admitir que, automaticamente, houve a 

atribuição de tutela às lesões extrapatrimoniais. Pablo Malheiros da Cunha Frota 

distingue bem deter titularidade e possuir tutela jurídica:

Em arremate, deter titularidade é completamente diverso de possuir 
tutela jurídica. A fauna, a flora, e os animais detêm proteção jurídica, 
auxílio legal prestado às coisas ou pessoas para o resguardo às 
lesões que possam lhes advir, mas não são titulares, sujeito ativos 
de um direito, de direitos de personalidade, como acontece com a 
pessoa jurídica no que tange a estes direitos. 124

Admitir a possibilidade de danos morais à pessoa jurídica acaba por 

desmoralizar a figura do dano moral, que foi criada como forma de proteção à 

dignidade da pessoa humana: 
                                                
121 BARRETO, Júlio Cesar Lessa. Op. Cit. p. 101.

122 Tal opinião é refutada por Luis Alberto Thompson Flores Lenz que acredita que admitir essa idéia 
seria o mesmo que ferir de morte o próprio conceito de pessoa jurídica, negando sua 
personalidade frente ao ordenamento jurídico, num processo de retrocesso de centenas de anos. 
LENZ, Luís Alberto Thompson. Op. Cit. p. 64.

123 NORONHA, Fernando. Os danos á pessoa, corporais (ou biológicos) e anímicos (ou morais em 
sentido estrito) e suas relações com os danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Revista de Direito 
Privado n.22, 2005, p. 86.

124FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Op. Cit. p. 249.
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Quando tudo se pode indenizar, passa-se a acreditar que tudo tem 
seu preço, transformando por essa via, todas as situações jurídico 
subjetivas, inclusive as extrapatrimoniais, em situações patrimoniais, 
sob um certo sentido, na medida em que passíveis de indenização 
em dinheiro. 125

A dificuldade em liquidar o dano patrimonial sofrido pela pessoa jurídica não 

pode justificar a adoção da figura do dano moral, simplesmente por ser “mais fácil”. 

O dano moral possui um caráter punitivo, algo que não poderia existir num 

suposto dano moral à pessoa jurídica: 

Dessa forma, diferentemente dos danos de ordem patrimonial, os 
danos aos citados bens imateriais não tem caráter ressarcitório, mas 
caráter punitivo. Não se acredita na mensuração patrimonial de uma 
ofensa à honra ou à intimidade, mas da utilização da indenização 
fixada em pecúnia como forma de coibição de ações infratoras, por 
meio do risco de uma condenação pautada na culpa do agente 
provocador do dano. 126

Como destaca Renan Lotufo127 a pessoa jurídica merece toda a proteção do 

sistema, mas isso não significa que tal proteção tem que se dar pela forma de dano 

moral. O problema é querer estender conceitos, problema de dar um só nome às 

realidades jurídicas diversas. Ao transformar tudo num conceito único, acaba-se por 

retirar seu conteúdo caracterizador. 

As pessoas jurídicas, portanto, não podem sofrer dano extrapatrimonial, uma 

vez que todo dano se refletirá exclusivamente no âmbito patrimonial,128 em que os 

objetivos da pessoa jurídica serão obstaculizados. 

Para Julio César Lessa Barreto a insistência da doutrina na equiparação da 

pessoa jurídica com a pessoa humana trata-se de um erro de perspectiva, 

acarretado pelo arraigado raciocínio patrimonialista que permite concluir que os 

institutos jurídicos clássicos evoluíram para atrelar-se à pessoa humana da mesma 

                                                
125MORAES, Maria Celina Bodin de. Op. Cit. p. 52-53.

126RIBEIRO, Márcia Carla Pereira; BARROS, Eduardo Bastos. Op. Cit. p. 169.

127LOTUFO, Renan. Dano moral da pessoa jurídica. Apud: FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Op. 
Cit.  

128 No caso das pessoas jurídicas com fins lucrativos, a realização da dignidade das pessoas 
humanas que abarca está no alcance do lucro, proporcionando resultados satisfatórios aos seus 
membros; na criação de empregos, acarretando benefícios para o mercado de trabalho local; e, na 
sua produção, permitindo acesso do público consumidor a uma maior gama de produtos ou serviços, 
aumentando as opções e acirrando a concorrência. BARRETO, Júlio César Lessa. Op. Cit. p. 102.
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forma que se unem à pessoa jurídica, quando, na realidade, o direito evolui para a 

despatrimonialização, tutelando o homem na condição de valor inatingível por 

qualquer parâmetro materialista.129

Os adeptos da doutrina minoritária asseveram que a pessoa jurídica está 

impossibilitada de sofrer abalos morais/extrapatrimoniais, visto que todos os 

conceitos de dano moral (dano moral como dor; dano moral como lesão aos direitos 

de personalidade; dano moral como lesão à dignidade da pessoa humana) não 

permitem sua aplicação para a pessoa jurídica.

A propósito, não se pode deixar de assinalar a incongruência da 
jurisprudência nacional, seguida pela doutrina majoritária, no sentido, 
de um lado, de insistir que o dano moral deve ser definido como dor, 
vexame, tristeza e humilhação e, de outro lado, de defender a idéia 
de que as pessoas jurídicas são passíveis de sofrer dano moral. Das 
duas uma: ou bem não mais se sustenta aquela definição – e outra, 
mais ampla, faz-se necessária -, ou bem a pessoa jurídica pela sua 
própria natureza não tem legitimidade para tal tipo de 
compensação.130

Em que pese não haver justificativa legal para atribuição de dano moral às 

pessoas jurídicas, alguns autores admitem a reparação civil extrapatrimonial às 

pessoas jurídicas que não possuem fins lucrativos, já que tais entes não possuem 

como objetivo nem a clientela e nem o crédito. 

Cria-se, então, uma nova espécie de dano: o dano institucional. 

3.2.2.1. Danos institucionais

Para a corrente minoritária, a pessoa jurídica sem fins lucrativos não possui 

os mesmos objetivos das pessoas jurídicas com fins lucrativos: clientela e crédito. 

A lesão ao direito ao nome ou à imagem da pessoa jurídica sem fins

lucrativos não repercutiriam no âmbito patrimonial. Assim, para que este ente não 

fique desprotegido sustenta-se a idéia de danos institucionais:

A solução, pois, é admitir que credibilidade da pessoa jurídica, como 
irradiação de sua subjetividade, responsável pelo sucesso de suas 
atividades, é objeto de tutela pelo ordenamento, especialmente na 
hipótese de danos institucionais. Tal entendimento mostra-se 

                                                
129 Idem p. 103. 

130 MORAES, Maria Celina Bodin de. Op. Cit. p. 192 
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coerente com o ditado constitucional e não parece destoar do 
raciocínio que inspirou a mencionada admissibilidade, pelo STJ, dos 
danos morais à pessoa jurídica.131

A pessoa jurídica sem fins lucrativos possui credibilidade. Tal credibilidade 

não pode ser afetada e não pode ser compensada. 

Maria Celina Bodin de Moraes assevera que a pessoa jurídica sem fins 

lucrativos pode sofrer danos não-patrimoniais quando estiver sendo atacada em 

aspectos não-avaliáveis, direta e imediatamente, em dinheiro. O dano institucional 

se distinguiria do dano moral em razão da necessidade de uma comprovação 

potencial do prejuízo, não se podendo aplicar a tese in re ipsa:

Assim, por exemplo, nada impediria que se levasse em consideração 
as condições econômicas da vítima ou que se pensasse em termos 
de aposição de tetos indenizatórios ou, ainda, que o delineamento 
dos lucros cessantes, nesse caso, fosse uma categoria específica 
que teria por base a imagem institucional de que a empresa é (ou 
era) detentora.132  

A Suprema Corte Argentina também adota esse entendimento. Ela rechaça 

os danos morais pretendidos por sociedades empresariais, por não parecer 

apropriado um sofrimento dessa índole. As sociedades empresariais não podem 

sofrer dano moral direto, porque não possuem bens extrapatrimoniais que possam 

ser afetados, já que estão formadas por prestação de capital (obrigação de dar e 

fazer) e têm um fim lucrativo. 

O bom nome destas entidades “está intimamente relacionado con las 

ganancias, de modo tal que no hay nombre al margen de un interés económico y 

más aún, ese nombre integra el llamado valor llave, que es un valor material y

tangible, que se calcula monetariamente”133  

Porém, para entidades sem fins lucrativos, admitem-se os danos 

institucionais, uma vez que o desprestígio causado por uma lesão ao seu nome e 

imagem inibiria a obtenção de seus fins sociais. 

Há, no entanto, quem não concorde com a idéia de danos institucionais. 

                                                
131TEPEDINO, Gustavo. Crise de fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do novo 

Código Civil de 2002... Op. Cit. p. XXIX-XXX

132 MORAES, Maria Celina Bodin de. Op. Cit. 191.

133REPRESAS, Felix A. Trigo; MESA, Marcelo J. Lopez. Tratado de La responsabilidad Civil. 
TOMO I. Buenos Aires: La Ley, 2004, p. 540.
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Júlio Cesar Lessa Barreto é contrário à idéia de danos institucionais para as 

pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Para ele é uma incongruência admitir que a 

pessoa jurídica que visa ao lucro não possui direitos que sejam lesionados 

extrapatrimonialmente sendo que a pessoa jurídica sem fins lucrativos possui esses 

direitos. 

Os entes sem fins lucrativos, é certo, não visam à percepção de 
lucros. Porém, a ausência de finalidade lucrativa da pessoa jurídica 
refere-se à não distribuição de dividendos aos seus componentes e 
não à inexistência de lucros para a própria entidade, que, ao 
contrário, possui patrimônio e dívidas, podendo experimentar bons 
resultados econômicos e até mesmo buscar superávit.134

Os mesmos obstáculos encontrados para a admissão de reparação 

extrapatrimonial à pessoa jurídica com fins lucrativos existem para os entes sem fins 

lucrativos. 

Admitir que a pessoa jurídica sem fins lucrativos não sofreria prejuízos 

materiais, em virtude do ataque à sua reputação, conduz ao absurdo de admitir que 

a pessoa humana, por não ter fins lucrativos, também não pode sofrer prejuízos 

patrimoniais. 

Percebe-se que o tema sobre lesões extrapatrimoniais das pessoas jurídicas 

é um tema controverso na doutrina. Analisar-se-á, agora, como a jurisprudência se 

comporta quando confrontada com essa questão. 

3.3. DESENVOLVIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA

3.3.1 Recurso Especial n.º 147.702-MA

Assim como a doutrina, a jurisprudência, num primeiro momento, recusava a 

idéia de danos morais à pessoa jurídica, uma vez que esta seria incapaz de sofrer 

qualquer dor, vexame ou vergonha, requisitos fundamentais para o reconhecimento 

do dano moral.135

                                                
134 BARRETO, Júlio César Lessa. Op. Cit. p. 105.

135INDENIZAÇÃO – Dano Moral – Pessoa Jurídica como sujeito passivo – Inadmissibilidade. A 
pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo de dano moral. O elemento caracterizador do dano 
moral é a dor em sentido amplo, abrangendo todos os sentimentos físicos e morais, só possível de 
ser verificada nas pessoas físicas. O ataque injusto ao conceito de pessoa jurídica só é de ser 
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 Porém, após anos de debate, o Superior Tribunal de Justiça começou a 

delinear um posicionamento, filiando-se a corrente que admite danos morais à 

pessoa jurídica.  

O Recurso Especial 147.702-MA da lavra do Ministro Eduardo Ribeiro 

sintetiza bem a controvérsia ocorrida na jurisprudência acerca da possibilidade da 

pessoa jurídica vir a sofrer danos morais:

Trata-se de uma Ação de Indenização proposta por Comércio e 

Representações Ltda contra Unibanco – União de Bancos Brasileiros diante de 

apresentação para protesto de uma duplicata já resgatada. Requereu, então, 

indenização, por danos morais. 

A autora interpôs Recurso Especial objetivando um posicionamento acerca 

da possibilidade de dano moral, visto que na jurisprudência e doutrina nada estava 

pacificado. 

O relator, Min. Eduardo Ribeiro, conheceu do recurso por achar-se 

demonstrado o dissídio, mas negou-lhe provimento. 

Embora admita que o ordenamento jurídico tutela a honra objetiva da pessoa 

jurídica, o dano moral só pode ser concedido quando houver a comprovação de uma 

lesão que repercute no âmbito extrapatrimonial da vítima. Porém, não há como isso 

acontecer com a pessoa jurídica: 

A reputação de uma pessoa jurídica merece proteção porque o bom 
nome propicia melhor relacionamento e credibilidade, levando a que 
possa auferir lucros. A perda dessa poderá acarretar, por 
conseguinte, dano econômico. De outro lado, o injusto sacrifício da 
boa fama, conforme as circunstâncias, será fonte de sofrimento, não 
para a pessoa jurídica, evidentemente, mas para seus dirigentes. Se 
nada disso ocorreu, não haverá dano a ressarcir.   

 Com relação aos argumentos que a Constituição Federal não estabeleceu 

expressa distinção entre pessoa humana e pessoa jurídica para receber indenização 

por danos morais, o Min. Eduardo Ribeiro assevera que o primeiro passo para 

reparar os danos morais é a demonstração de que o dano existiu. Tal ato é 

impossível de ocorrer com a pessoa jurídica. 

O Ministro Eduardo Ribeiro foi voto vencido. Somente o Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito acompanhou seu voto, nos seguintes termos:

                                                                                                                                                        
reparada na medida em que ocasiona prejuízo de ordem patrimonial. Recurso desprovido. (TJRJ –
RT 716 – junho de 1995 p. 258.)
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O conceito de honra objetiva, opondo-se ao conceito de honra 
subjetiva, utilizado pela doutrina para justificar o deferimento do dano 
moral em favor da pessoa jurídica, com todo respeito, é, apenas, um 
artifício para o fim colimado. Em nenhuma hipótese, e é um fato 
insuscetível de contestação, a pessoa jurídica pode sofrer dano 
moral. 

O Ministro Waldemar Zveiter votou no sentido de proteger a honra objetiva 

da pessoa jurídica, admitindo-se, dessa forma, a possibilidade de danos morais. 

Citando outros julgamentos dos quais participou136, o Ministro sustenta que a 

pessoa jurídica possui honra objetiva e que o conceito de dano moral se refere à 

lesão aos direitos de personalidade. 

O Ministro Costa Leite acompanha o voto de Waldemar Zveiter, mas 

fundamenta sua decisão de outra forma: quando de difícil comprovação os danos 

patrimoniais concorrentes, deve-se admitir indenização por dano moral. 

O Ministro Nilson Naves admite a indenização por danos morais, uma vez 

que a pessoa jurídica possui direitos de personalidade e a lesão a qualquer desses 

direitos acarreta indenização por danos morais.

Enfim, o Recurso Especial, acima comentado, demonstra bem as razões que 

levaram o Superior Tribunal de Justiça a admitir a possibilidade de a pessoa jurídica 

sofrer danos morais. Verifica-se, pela leitura do acórdão, que as razões aventadas 

para a admissão dos danos morais à pessoa jurídica são conflitantes entre si. Um 

ministro acha que a pessoa jurídica possui uma honra objetiva que deve ser 

protegida, já outro acredita que não há essa honra objetiva, mas pela dificuldade em

se provar o dano patrimonial deve ser admitido o dano moral. 

A grande resistência de parte da doutrina para rechaçar os danos morais é a 

pretensa “injustiça” que ocorreria em alguns casos, como, por exemplo, de inscrição 

indevida no SERASA. Percebe-se desse sentimento de injustiça que se analisa o 

caso como se a pessoa jurídica tivesse exatamente a mesma substância que a 

pessoa humana. Se para a pessoa humana seria injusto não receber indenização 

por danos morais por inscrição indevida no cadastro de crédito, será também injusto 

com a pessoa jurídica. Acaba-se, portanto, por transferir a injustiça que a pessoa 

                                                
136RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Pessoa Jurídica – Admissibilidade – Instituição 

financeira que protesta indevidamente título cambial – Fato que acarreta conseqüências danosas 
de ordem patrimonial à empresa – Ofensa à honra objetiva caracterizada – Indenização devida 
(Resp 60.033-2 – MG – 4º T – J. 09.08.1995 – Rel. Min. Ruy Rosado Aguiar – DJU 27.11.1995). 
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humana sofreria para a inexistente injustiça que a pessoa jurídica sofre, misturando 

os limites de pessoa jurídica e sócios;representantes.

O acórdão paradigma explicado acima levou a edição da súmula 227, 

segunda a qual “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

3.3.2. Enunciado 227 do Superior Tribunal de Justiça – Análise Crítica

Com a edição do enunciado 227 do Superior Tribunal de Justiça – a pessoa 

jurídica pode sofrer dano moral - houve um assentamento da matéria na 

jurisprudência brasileira. 

Com este enunciado todas as discussões a respeito de dano moral à pessoa 

jurídica são refutadas simplesmente pela menção do enunciado. Acaba-se por não 

fundamentar criticamente as decisões, empobrecendo-se, assim, o debate jurídico. 

O enunciado filia-se à corrente dominante que admite a possibilidade de a 

pessoa jurídica sofrer danos morais. Porém, a redação da mesma pode ser criticada, 

em vista das possíveis interpretações que podem advir. 

Por exemplo, se dano moral significar abalo, ofensa, lesão, o Superior 

Tribunal de Justiça estaria apenas admitindo que a pessoa jurídica seria capaz de 

sofrer ataques aos seus supostos direitos de personalidade (nome, imagem etc), o 

que, obviamente, causaria um dano patrimonial. O objetivo do enunciado, portanto, 

seria indicar que a pessoa jurídica possui direitos de personalidade, pacificando, 

assim, a controvérsia sobre a atribuição de direitos de personalidade à pessoa 

jurídica. 

Por outro lado, o enunciado pode querer proclamar que a pessoa jurídica 

pode sofrer danos morais em virtude de danos que não são primordialmente 

materiais. 

De qualquer forma, o enunciado está equivocado. Se admitir que a pessoa 

jurídica detenha direitos de personalidade incorre em erro, pois o direito ao nome, a 

honra, à imagem, não são direitos de personalidade no caso da pessoa jurídica.137

Se admite que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral também erra, visto 

                                                
137O entendimento de que a Súmula teria por escopo reconhecer às pessoas jurídicas os direitos da 

personalidade, negaria, por si só, toda a construção engendrada por esta doutrina, conferindo aos 
valores personalíssimos uma equivocada estrutura patrimonial de direito subjetivo, em detrimento 
de sua carga axiológica, intrinsecamente ligada ao homem. BARRETO, Júlio César Lessa. Op. Cit. 
p. 97. 
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que o dano imaterial está exclusivamente ligado ao ataques aos direitos  de 

personalidade, que somente as pessoas humanas possuem.  

Portanto, o Enunciado 227 do STJ é equivocado, já que a pessoa jurídica 

não possui direitos de personalidade e não pode ser vítima de dano moral. 

A edição de uma súmula não é suficiente para perpetuar eternamente 

determinado entendimento, uma vez que esse mecanismo não passa de uma 

manifestação do Tribunal que a tiver editado, identificando o pensamento de seus 

membros em determinado momento temporal.

Ademais, as súmulas podem (e devem) cair em desuso sempre que 
a matéria a qual se referem evolua em sentido diverso do que 
preconizam, razão pela qual não é possível afirmar que a corrente de 
direito civil-constitucional se baseie em falsas premissas, mas tão-
somente que o Superior Tribunal de Justiça não tem seguindo seus 
postulados, o que não quer dizer que jamais venha a adotá-los, 
modificando a tendência de sua jurisprudência.138

O entendimento dominante jurisprudencial e doutrinário pode ser modificado 

a qualquer tempo, se for verificado que a matéria evoluiu em sentido oposto. Não se 

deve ficar atado a uma súmula que têm como base valores patrimonialistas se o 

nosso ordenamento jurídico caminha para a despatrimonialização do direito e a 

indicação da dignidade da pessoa humana como objetivo a ser perseguido. 

3.4. QUANTIFICAÇÃO DO DANO – PRESUNÇÃO DE LUCROS CESSANTES

Para a doutrina minoritária, como, na verdade, a aceitação dos danos morais 

à pessoa jurídica se deu em vista da grande dificuldade em se provar o dano 

material adstrito da lesão de seus direitos, a maneira mais correta de compensar a 

vítima é se utilizar da figura dos danos emergenciais e presunção de lucros 

cessantes.139

                                                
138 Idem. 

139Fernando Noronha ainda sustenta a possibilidade de ressarcimento por “perda de chance”. 
“Quando se fala em chance, estamos perante situações em que está em curso um processo que 
propicia a uma pessoa a oportunidade de vir a obter no futuro algo benéfico. Quando se fala em 
perda de chances, para efeitos de responsabilidade civil, é porque esse processo foi interrompido 
por um determinado fato antijurídico e, por isso, a oportunidade ficou irremediavelmente destruída. 
Nestes casos, a chance que foi perdida pode ter-se traduzido tanto na frustração da oportunidade 
de obter uma vantagem, como na frustração da oportunidade de evitar um dano” In: NORONHA, 
Fernando. Direito das Obrigações. vol. 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2003, p. 665.     
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Não se está a se admitir que a responsabilização civil jamais prescinda da 

existência do dano. Porém, levando-se em consideração os acontecimentos da 

sociedade, admite-se a responsabilidade civil sem saber ao certo a amplitude do 

dano. 

Sendo assim, como a pessoa jurídica não pode ser vítima de lesões morais, 

qualquer lesão à sua imagem acarreta um reflexo de ordem patrimonial que deve ser 

reparado. 

Sugere-se, portanto, a aplicação das figuras do dano emergente e dos lucros 

cessantes, dispostos no art. 402 do Código Civil.140

Os danos emergentes são danos de simples comprovação, pois significa os 

atuais e efetivos prejuízos sofridos pela vítima. 

Lucros cessantes, por sua vez, são os que razoavelmente a pessoa deixou 

de lucrar em vista do fato danoso. O operador do direito utiliza-se da presunção para 

quantificar o valor do ressarcimento. Paulo Nalin afirma: 

A presunção jurídica funciona como mecanismo lógico de conexão 
entre o fato conhecido e aquele desconhecido, utilizado como último 
recurso pois não sabe o intérprete, com certeza (jurídica), se o fato 
(dano) verdadeiramente ocorreu.141

A ofensa que atinge a reputação da pessoa jurídica se causar algum dano, 

provavelmente, tal dano será verificado com o passar do tempo, uma vez que a 

retração do mercado não é imediata. Mas, há formas de verificar o quanto a pessoa 

jurídica deixou de lucrar em virtude do dano. 142

Porém, a grande dificuldade na comprovação de que a lesão à pessoa 

jurídica repercutiu no âmbito patrimonial acaba por obstaculizar o ressarcimento da 

mesma. Urge-se que seja admitida a presunção de lucros cessantes. 

A própria Lei Civil admite esta possibilidade, tratando de maneira 
diversa os danos emergentes, que a vítima “efetivamente” perdeu, e 

                                                
140 402. Salvo exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor 

abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

141 NALIN, Paulo Ribeiro. Presunção de Lucros Cessantes: reflexões em torno de uma tendência 
jurisprudencial. In: Revista Trimestral de Direito Civil – vol. 3 (julho/setembro 2000) – Rio de 
Janeiro: Padma, 2000. 3-14, p. 5.

142 Pablo Malheiros da Cunha Frota assevera que é possível quantificar os danos materiais por meio 
de perícia. FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Mensagem eletrônica trocada com a autora deste 
trabalho na data de 18 de setembro de 2008.
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os lucros cessantes, que “razoavelmente” deixou de ganhar, sendo 
possível afirmar que esta última espécie de prejuízo restará 
configurada sempre que a vítima pudesse esperar lucros, a partir do 
“curso normal das coisas”, aflorando-se, inclusive, entendimento 
jurisprudencial neste sentido.143

O Superior Tribunal de Justiça admite a presunção do dano a fim de 

descartar a sua comprovação quando ocorre a hipótese de danos morais.144

Nada impede, portanto, que essa presunção também ocorra em casos de 

danos patrimoniais de difícil comprovação.145

Tendo sido comprovada que houve a lesão ao direito extrapatrimonial da 

pessoa jurídica e portanto que houve uma repercussão em seu âmbito patrimonial, 

deve ser aplicada a presunção de lucros cessantes, ou seja, o que razoavelmente a 

pessoa jurídica deixou de lucrar. 

Pablo Malheiros da Cunha Frota146 propõe, ainda, que em casos de lesão ao 

direito à imagem da pessoa jurídica, seja utilizado o parágrafo único do art. 953 do 

Código Civil que admite que em casos de difamação e de difícil comprovação dos 

danos materiais, o juiz decidirá, equitativamente, o valor da compensação de acordo 

com as peculiaridades do caso concreto. 

Não é necessária a admissão da figura dos danos morais (que, conforme 

visto, não se aplica no caso das pessoas jurídicas por possuir fundamentos 

antagônicos) para reparar as lesões patrimoniais sofridas pela pessoa jurídica que 

são de difícil comprovação. Pode-se utilizar da figura dos lucros cessantes ou até 

mesmo da exegese do parágrafo único do art. 953 do Código Civil. 

O aplicador do direito não deve utilizar institutos jurídicos para a solução de 

certas questões, por extensão, quando já há técnicas que melhor servem para a 

solução do conflito. 
                                                
143 BARRETO, Julio Cesar Lessa. Op. Cit. p. 108.

144NALIN, Paulo. Presunção de Lucros cessantes: reflexões em torno de uma tendência 
jurisprudencial...Op. Cit. p. 06.

145O recurso à presunção desborda do senso comum de que o dano patrimonial não só deve ter 
comprovado o fato do dano em si, como ainda o exato quantum projetado na esfera patrimonial da 
vítima, apesar de não ser possível fixar um preciso limite entre a prova do fato do dano e prova do 
lucro frustado, sendo efetivamente tênue a fronteira entre os dois fatos. O que tem feito o STJ com 
o emprego da presunção de dano é mitigar o ônus probatório acerca da quantificação dos lucros 
cessantes. In: NALIN, Paulo. Presunção de Lucros Cessantes: reflexões em torno de uma 
tendência jurisprudencial... Op. Cit. p. 07

146 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Op. Cit. p. 268.
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3.5. INÊXISTENCIA DE DANOS MORAIS FORA DOS DIREITOS DE 

PERSONALIDADE

Conforme visto, a maioria da doutrina concebe os danos morais como lesão 

aos direitos de personalidade.147

A idéia de que a dor ou vexame possam caracterizar os danos morais é 

equivocada. Na verdade, dor, aborrecimento, vexame, nada mais são do que 

reflexos das lesões aos direitos de personalidade. 

Como a pessoa jurídica não possui direitos de personalidade, uma vez que o 

ordenamento assim não admitiu, não é possível considerar a pessoa jurídica como 

passiva de sofrer os danos morais. 

O enunciado 227 do STJ que dispôs que a pessoa jurídica pode sofrer 

danos morais assim o fez por conceber que a pessoa jurídica possui uma honra 

objetiva. Porém, essa honra não existe. O que a pessoa jurídica detém é seu direito 

à imagem, que não deve ser confundido com o direito de personalidade à imagem 

da pessoa humana. 

O direito à imagem da pessoa jurídica quando lesionado repercute 

exclusivamente em seu âmbito patrimonial148. Assim, a lesão patrimonial pode ser 

de difícil comprovação devendo ser utilizada a figura dos lucros cessantes, ou a 

exegese do parágrafo único do art. 953 do CC. 

Sendo assim, não é possível admitir que a pessoa jurídica sofra danos 

morais, uma vez que os danos morais têm como premissa a lesão aos direitos de 

personalidade e ao ente personalizado não são atribuídos esses direitos. 

                                                
147 LOBO, Paulo Luiz Netto. Dano morais e direito da personalidade ....Op. Cit.

148Luiz Alberto Davi Araujo sustenta a possibilidade de a pessoa jurídica vir a ser sujeito passivo de 
dano à imagem, pela exegese do artigo 5, inciso X da Constituição Federal. In: DAVI ARAUJO, 
Luiz Alberto. A proteção Constitucional da própria imagem. Belo Horizonte: Del Rey, 1996.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo tentou demonstrar a incongruência de caracterizar a 

pessoa jurídica como sujeito passivo de reparação por danos morais. 

A doutrina que admite que a pessoa jurídica possa vir a sofrer danos morais 

utiliza-se de duas idéias: a) possibilidade de à pessoa jurídica ser atribuídos direitos

de personalidade b) natureza da pessoa jurídica. 

 Dependendo da idéia que se tem dos direitos de personalidade, é possível 

considerar que a pessoa jurídica também possui os direitos de personalidade.

Dependendo da teoria adotada sobre a natureza da pessoa jurídica, é 

possível admitir que a pessoa jurídica possui direitos de personalidade e que, 

portanto, é passível de sofrer um dano moral. 

A monografia abordou, assim, essas duas idéias que resultou nas seguintes 

considerações:  

A história dos direitos de personalidade, embora calcada por controvérsias a 

respeito de sua natureza, nunca mencionou a possibilidade de a pessoa jurídica 

possuir direitos de personalidade. 

Os direitos de personalidade têm como fundamento a dignidade da pessoa 

humana, valor fundante e fundamental do atual ordenamento jurídico brasileiro. 

A escolha da dignidade da pessoa humana configura uma cláusula geral de 

tutela e promoção humana e pode ser percebida na tutela dos direitos de 

personalidade. 

Em vista da história e da razão de existirem os direitos de personalidade 

(promover o auto-desenvolvimento da pessoa humana) é incoerente conceber que  

à pessoa jurídica sejam atribuídos tais direitos. 

A pessoa jurídica só pode ser analisada sob a ótica de instrumento para a 

consecução dos objetivos de seus sócios. Ao igualar a pessoa jurídica ao status de 

pessoa, da mesma forma que a pessoa humana, acaba-se por impedir a análise do 

ente personalizado como instrumento. 

Como dito, a analogia é perigosa no ordenamento jurídico. Ela permite que o 

observador do direito escolha quais analogias são relevantes para o momento, 

estendendo a certos entes atributos reconhecidamente inseparáveis da pessoa 
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humana. Sendo assim, esse estudo refuta a idéia de que a pessoa jurídica possui 

direitos de personalidade, por analogia à pessoa humana. 

É equivocado considerar que a pessoa jurídica possui direitos de 

personalidade simplesmente por ser pessoa. Tal afirmação configura um erro de 

perspectiva, uma vez que a pessoa jurídica não possui a mesma lógica que rege a 

pessoa humana. A lógica patrimonial da pessoa jurídica não deve ser igualada à 

lógica existencial da pessoa humana. A pessoa jurídica rege-se pelo lucro e o 

crédito, já a pessoa humana é regida pela dignidade da pessoa humana. Os 

fundamentos para a existência de ambos são diferentes, até mesmo antagônicos.  

Reconhece-se que a pessoa jurídica é fundamental para o progresso da 

sociedade, sendo que seu desenvolvimento é estimulado pela Constituição Federal. 

Porém, a tábua axiológica da Constituição Federal é clara ao distinguir, de um lado, 

a dignidade da pessoa humana e a solidariedade social, que norteiam as relações 

existenciais, e o valor da livre iniciativa e os princípios da atividade econômica. 

Sendo assim, a lógica patrimonial deve-se curvar à lógica existencial da pessoa 

humana.  

A pessoa jurídica não possui direitos de personalidade. Há direitos similares 

aos direitos de personalidade, como, por exemplo, o direito à imagem e à 

privacidade. Porém, nenhum desses direitos pode ser configurado como direito de 

personalidade, uma vez que as características dos direitos de personalidade não se 

encaixam com as características dos direitos da pessoa jurídica. 

Em relação à natureza da pessoa jurídica, há várias teorias que discutem o 

tema. Dependendo da teoria que se acolhe, será possível determinar se a pessoa 

jurídica possui ou não possui direitos de personalidade. 

Adota-se, nessa monografia, a teoria normativista, nos termos propostos por 

Marçal Justen Filho. A pessoa jurídica deve ser vista como instrumento que só existe 

em função da lei. Ela não é um ser absoluto e pré-existente ao direito. Sempre 

haverá agrupamentos sociais, mas a personificação societária é algo que o Direito 

atribui a esses agrupamentos como uma “sanção positiva”.

Tal é a razão para se considerar que as sociedades de fato não podem ser 

pessoas jurídicas, uma vez que o ordenamento jurídico impõe certos requisitos para 

a atribuição de personalidade jurídica a esses agrupamentos. 

Portanto, não é possível conceber a pessoa jurídica direitos de 

personalidade, uma vez que o ordenamento jurídico assim não lhe atribui. O artigo 
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52 do Código Civil enuncia que aplica-se, no que couber, às pessoas jurídicas a 

mesma proteção conferida às pessoas físicas. Não houve a admissão de direitos de 

personalidade da pessoa jurídica. 

Portanto, considerando que a pessoa jurídica não possui direitos de 

personalidade por possuir uma ratio diferente e até mesmo oposta ao motivo de 

existência desses direitos e considerando que a pessoa jurídica só é pessoa jurídica 

porque o Estado assim dispõe, não é possível admitir a indenização por danos 

morais. 

Inicialmente, admitiu-se que os danos morais eram percebidos por meio da 

dor, ou aborrecimento que uma pessoa sofria. Diante da subjetividade desse 

conceito, a jurisprudência e a doutrina evoluíram para a idéia de que dano moral 

seria qualquer lesão aos direitos de personalidade, um verdadeiro in re ipsa. Maria 

Celina Bodin de Moraes sustenta que dano moral abrangeria além dos direitos de 

personalidade, qualquer lesão à dignidade da pessoa humana. 

A doutrina majoritária, equivocadamente, admite a reparação por danos 

morais à pessoa jurídica por dois motivos: a) porque a pessoa jurídica possui direitos 

de personalidade (principalmente honra objetiva) ou b) porque o dano patrimonial é 

de difícil liquidação, sendo mais célere creditar à pessoa jurídica a figura do dano 

moral. 

A doutrina minoritária, à qual esse estudo se filia, sustenta que não é 

possível dano moral à pessoa jurídica, tendo em vista que qualquer lesão a seus 

direitos se configurará em seu âmbito patrimonial exclusivamente. A pessoa jurídica 

possui como objetivos: clientela e crédito. Não é possível, portanto, atribuir a mesma 

tutela jurídica (dano moral) a um ente que possui uma lógica totalmente diversa da 

lógica existencial da pessoa humana.    

Para a maioria dos adeptos da doutrina minoritária é possível a figura dos 

danos institucionais para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Porém, tal idéia é 

falha. Seria incoerente admitir que a pessoa jurídica com fins lucrativos não tem 

direito ao dano moral, uma vez que não possui direitos de personalidade, mas 

sustentar que a pessoa jurídica sem fins lucrativos pode ser lesionada nesses 

mesmos direitos de personalidade. 

Por mais que o conceito de pessoa jurídica seja relativo, é incongruente 

atribuir direitos de personalidade à pessoa jurídica sem fins lucrativos, por todas as 

razões expostas no primeiro capítulo.  
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O enunciado 227 do Superior Tribunal de Justiça está equivocado. Baseia 

sua idéia na honra objetiva da pessoa jurídica. Conforme visto, a pessoa jurídica não 

possui honra objetiva, mas sim uma imagem que não se confunde com a imagem 

tutelada pelos direitos de personalidade. 

Nada impede que o enunciado seja modificado, razão pela qual o tema 

sobre danos morais à pessoa jurídica não está pacificado. 

Como qualquer lesão aos direitos da pessoa jurídica só repercute 

exclusivamente no âmbito patrimonial, a solução mais acertada seria indenizar a 

pessoa jurídica, quando comprovado o dano material, ou por presunção de lucros 

cessantes, disposto no art. 402 do Código Civil. Há ainda a possibilidade de 

utilização do parágrafo único do art. 953 do Código Civil que dispõe que em casos 

de difícil liquidação o juiz decidirá equitativamente. 

O que não pode acontecer é estender o conceito de dano moral à pessoa 

jurídica simplesmente por ser mais fácil. As realidades jurídicas são diversas. Não se 

pode admitir indenização por danos morais para tudo e para todos, pois isso acaba 

por descaracterizar o instituto, desvirtuando sua função.  
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