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RESUMO 

 
Os direitos da personalidade estão relacionados à tutela da dignidade da pessoa humana nas relações 
privadas, estando positivado no ordenamento jurídico em rol exemplificativo dos artigos de 11 a 21 do 
Código Civil. O presente trabalho perquiriu a respeito da possibilidade da aplicação dos direitos da 
personalidade para a pessoajurídica de direito privado. Neste aspecto, a legislação infraconstitucional 
disciplina tal possibilidade em norma aberta no artigo 52 do ordenamento civil. Sendo assim, a partir da 
técnica de revisão bibliográfica, o presente trabalho objetiva apresentar as divergências doutrinárias 
persistentes no contexto jurídico contemporâneo no diz que respeito à aplicabilidade dos direitos da 
personalidade à pessoa jurídica de direito privado, perpassando suscintamente sobre o posicionamento 
jurisprudencial contemporâneo e sobre as correntes doutrinárias que disciplinam a matéria na 
contemporaneidade. 
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1         INTRODUÇÃO 

 

Os direitos de personalidade, representam as garantias que o ordenamento 
direciona à proteção da pessoa humana no âmbito do direito privado, tendo como 
previsão exemplificativa o direito à imagem, à honra, ao nome, ao corpo e a privacidade, 
tais direitos estão previstos no ordenamentoinfraconstitucional, expressamente se fazem 
presentes nosartigos 11 à 21 e 52 do Código Civil brasileiro. 

Intrinsecamente reportados às pessoas físicas, vez que possuem íntima relação 
com as características inatas do ser humano, podem, eventualmente, ser aplicados às 
pessoas jurídicas. Isso porque o artigo 52 do Código Civil dispôs que, aplica-se às 
pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. 

Neste contexto, será abordada no presente trabalho, a análise a respeito das 
divergências doutrinárias acerca da tutela da personalidade à pessoa jurídica de direito 
privado, analisando por um lado, a argumentação adotada pelos adeptos da corrente que 
acolhe a dignidade da pessoa humana, postulando a impossibilidade de aplicação dos 
direitos da personalidade à pessoa jurídica de direito privado por se tratarem de direitos 
que dizem respeito intrinsecamente à natureza e condição humana, e por outro, o 
pensamento da doutrina majoritária, que garante que os direitosda personalidade 
sãoaplicáveis à pessoa jurídica no que couber, assegurando assim sua reputação no 
meio social, garantindo sua eficácia em tutelar as pessoas jurídicas de direito privado. 

A análise acerca da matéria faz-se relevante na medida em que as pessoas 
jurídicas são sujeitos de direito e mostra-se importante esmiuçar em que contexto os 
direitos da personalidade podem ser invocados pela pessoa jurídica no cenário brasileiro. 

Ao final, a conclusão que se pretendo chegar, é a de que, é cabível a aplicação dos 
direitos da personalidade às pessoas jurídicas, visto ser o direito à personalidade a 
garantia objetivada em assegurar a integridade, a reputação e a credibilidade social do 
ofendido, e não se pode olvidar o respaldo à pessoa jurídica, na medida em que esta 
goza de reputação e nome,que necessitam de tais garantias. 
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2         MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O presente trabalho foi alicerçado na revisão bibliográfica pertinente ao assunto. 
Em um primeiro momento foi efetuada a pesquisa e a ampliação da bibliografia básica ora 
apresentada.  

Sendo a pesquisa bibliográfica a principal fonte, o instrumento de coleta de dados 
foi o fichamento de informações retiradas desta, objetivando a otimização do estudo 
realizado.  

Dessa forma, através das fichas contendo registros de dados documentais 
necessários ao desenvolvimento e fundamentação do estudo, tem-se uma visão mais 
dinâmica do tema proposto de acordo com a óptica de diversos doutrinadores.  
 
3         RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Os direitos de personalidade, exercem garantias específicas que asseguram a 
indenização por dano moral quando violados os direitos à honra, à imagem, à intimidade, 
aonome, ao corpo. Especificamente, sempre que houver a lesão à reputação de um 
indivíduo deverão ser invocados os direitos da personalidade. Todavia, embora 
destinados especificamente às pessoas físicas, o Código Civil brasileiro trouxe em seu 
artigo 52 a previsão de que“aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos 
direitos da personalidade”. Tal disposição suscita discussões doutrinárias acerca da 
aplicação dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas. Deste modo,digladiam-seas 
correntes que tratam a respeito da aplicação e da não aplicação dos direitos de 
personalidade voltado a tutelar a pessoa jurídica de direito privado. (GONÇALVES, 2009, 
p. 159). 

Notadamente, o artigo 52 do Código Civil, promoveu grande divergência no 
entendimento jurídico acerca dos limites possíveis de aplicabilidade dos direitos da 
personalidade à pessoa jurídica de direito privado, visto que, a garantia apresenta-se de 
modo que possibilita diversas interpretações, pois o termo “no que couber”, presente no 
artigo retro mencionado, não delineia ao certo as dimensões da tutela voltada à pessoa 
jurídica, proporcionando duas correntes doutrinárias divergentes no que tange à 
problemática. (PEREIRA, 2012, p. 2). 

As correntes doutrinárias, prelecionam acerca da dúvida que o artigo 52 do 
ordenamento Civil gerou, quando estritamente observado que a própria consolidação dos 
direitos de personalidade se fundam essencialmente em agasalhar a proteção à dignidade 
da pessoa humana, porém, é notório que o instrumento normativo supra mencionado, 
propôs direcionar o respaldo outrora voltado à pessoa natural, a tutelar, de certa forma, a 
pessoa jurídica. (SCHREIBER, 2013, p. 95). 

O posicionamento doutrinário minoritário a respeito do tema proposto, possui o 
entendimento de não aceitação da tutela dos direitos de personalidade à pessoa jurídica, 
considerando que estes decorrem da fundamentação no princípio da dignidade da pessoa 
humana. Sendo assim,prelecionam os adeptos desta corrente, que os direitos da 
personalidade são absolutamente um direito subjetivo, visto que, paracaracterizar o dano 
a moral, necessita-se que fira a dignidade humana, requisito impossível em se tratando de 
pessoas jurídicas. (RIBEIRO, 2017, p.3). 

Tal entendimento minoritáriopossuía adeptos nos tribunais, como se faz presente 
no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de maneira que os julgadoresfundamentaram 
que, o dano a moral se caracteriza por ofensa à honra, dano de natureza psíquica, não 
sendo capaz de atingir a pessoa jurídica de direito privado. (BRASIL, 1991, s/p). 

 Em contra partida, oposto ao lecionado na doutrina minoritária, a corrente 
majoritária promove a ideia de aceitação do respaldo promovido pelo legislador no sentido 
de estender os direitosda personalidade, no que couber, à pessoa jurídica, considerando 
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que, a honra da pessoa jurídica pode ser violada, na medida em que o direito objetivo que 
representa o gozo de sua reputação também pode ser violado,sendo acolhido o 
entendimento de que os direitos da personalidade devem resguardar não só o respeito, 
mas a credibilidade do nome e reputação da pessoa jurídica no âmbito social. (PEREIRA, 
2012, p. 9-10). 

A possibilidade da tutela da personalidade à pessoa jurídica de direito privado, 
consolidou-se, na jurisprudência, a partir da admissão destaproteção pela Corte Superior, 
de modo que na súmula 227 do STJ, de tema “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, 
reafirma o entendimento da doutrina majoritária, garantindo que quando a ofensa violar a 
reputação da pessoa jurídica perante a sociedade, cabe a tutela dos direitos 
dapersonalidade. (BRASIL, 1999, p. 49). 

Todavia, é preciso ressaltar que ainda que a corrente majoritária admita à 
aplicação dos direitos da personalidade, no que couber, à pessoa jurídica, seguindo tanto 
o entendimento do código civil brasileiro quanto o sumulado pelo STJ, a violação à honra, 
quando correlata à pessoa jurídica, somente poderá se dar em relação à honra objetiva, 
vez que aquela não pode sofrer danos relacionados à honra subjetiva que reporta-se à 
humilhação, desestabilidade emocional, abalos psíquicos, etc. (CAHALI, 2005, p. 387). 

 
4        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No âmbito da discussão promovida pelo presente trabalho, verifica-se a 

discordância existente na doutrina acerca do assunto proposto, a confrontação das duas 
correntes doutrinárias que pretendem explorar a essência de certas garantias para a 
pessoa jurídica, questionando se de fato os direitos da personalidade são realmente 
aplicáveis às pessoas jurídicas. 

A análise adotada deu-se à luz da interpretação do artigo 52 no âmbito doutrinário 
e o seu reflexo adotado pela jurisprudência. Sendo assim, de um lado, parte da doutrina, 
minoritária, destaca serem os direitos da personalidade exclusivos das pessoas naturais, 
enquanto outra parte entende serem os direitos da personalidade aplicáveis, no que 
couber, à pessoa jurídica, fundamentando tal entendimento na premissa de que tais 
garantias não podem se fazer ausentes em relação às pessoas jurídicas, visto serem 
entidades dotadas de reputação e credibilidade perante a sociedade, e por isso, sujeitas a 
todos os possíveis infortúnios que causam dano à sua honra objetiva, inserindo-se nos 
direitos de personalidade. 
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