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RESUMO 
 
A princípio, o dano moral era inerente apenas à pessoa física, no entanto, 
documentos e autores renomados como Cahali (2005; 2011) e Oliveira (2001), 
passaram a referir-lhe também à Pessoa Jurídica. No escopo dessa questão, a 
presente pesquisa tem a finalidade de esclarecer o dano moral referente à pessoa 
jurídica, uma vez que ela tem amparo nos direitos da personalidade, segundo o 
código civil de 2002, artigo 52. Tal documento destaca que a honra, a privacidade, a 
identidade, entre outros são alguns dos direitos da personalidade. Além disso, tendo 
dolo ou culpa, no dano sofrido, de acordo com as discussões na doutrina e na 
jurisprudência, a pessoa jurídica tem o direito de requerer indenização por dano 
moral. O artigo baseia-se na pesquisa bibliográfica, juntamente com documentos e 
leis relacionados ao tema. Ao final da análise, evidenciou-se que o dano moral da 
pessoa jurídica é o dano moral objetivo, o qual atinge a sociedade. Ainda em relação 
àquela, além de ofender sua honra e/ou nome, prejudica-a patrimonialmente, pois a 
faz perder a clientela ou, até mesmo, levar a empresa ao afastamento do mercado. 
 
Palavras-chave: Indenização. Personalidade jurídica. Responsabilidade civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

THE REPARATION OF MORAL DAMAGE WITH THE PROTECTION OF THE 

RIGHTS OF THE PERSONALITY OF THE LEGAL PERSON. 

 

 

ABSTRACT 
 
At first, moral damage was only inherent to the natural person, however, renowned 
documents and authors such as, Cahali and Oliveira, beginning to adhered the moral 
damage to juristic person. The purpose of this research is to clarify the moral 
damage to the juristic person, since it also submits to the personality rights, 
according to the civil code of 2002, article 52. Honor, privacy, identity, among others, 
are some of the personality rights and others, having a right or a fault, in the damage 
suffered, the juristic person according to the discussions in the doctrine and the 
jurisprudence, has the right to claim indemnity for moral damages. The theoretical 
background of the work was based on bibliographical research, along with 
documents and laws related to the subject. At the end of the analysis, it was possible 
to show that the moral damage of the juristic person is the objective moral damage, 
which affects society and, in the case of the juristic person besides offending his 
honor, name, ends up damaging property, losing clients or even making the company 
leaves business. 
 
Keywords: Indemnity. Legal personality. Civil responsability.  
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1. INTRODUÇÃO  

A sociedade passa constantemente por evolução e, no mundo jurídico, não 

é diferente. Muitos valores se perderam, por exemplo, o respeito ao próximo e, em 

decorrência disso, em muitas situações, observa-se que as pessoas se utilizam da 

agressividade verbal para ofender a honra alheia em diversas situações e 

ambientes.  

Desde sempre, ocorreram separações de classes e situações nas quais o 

mais fraco sempre fora oprimido pelo mais forte. Devido a isso, houve a 

necessidade de estabelecer direitos que defendessem a honra, já na Antiguidade. 

Atualmente, o direito à indenização por dano moral está instituído no artigo 5º da 

Constituição Federal. Apesar disso, continua sendo um tema muito debatido, 

sobretudo, em relação aos critérios para quantificação da indenização (LIMA, 2017). 

Este direito, embora presente no ordenamento jurídico brasileiro, se 

encontra envolto à divergência quanto à tutela dos danos morais relativo à pessoa 

jurídica. Além disso, está diretamente relacionado ao direito e à honra, configurando-

se como um atributo inerente à personalidade e, em sua essência, reflete a 

observância do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Para ser definido como dano moral, é necessário que haja o nexo de 

causalidade, que é o vínculo entre o ato realizado e a perda gerada pelo cidadão. O 

dano é um dos elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil, que 

resulta da obrigação de ressarcimento, ou seja, há responsabilidade, somente se 

existir o prejuízo (OLIVEIRA, 2001, p. 26). 

Nesse contexto, esta pesquisa aborda o dano moral perante a pessoa 

jurídica, entendendo-se que ela possui também os direitos da personalidade. Mesmo 

que não haja vida, corpo, psiquismo, nem a imagem ou figura, já que não tem 

visibilidade, a pessoa jurídica, por outro lado, pode defender sua dignidade, 

liberdade, privacidade, identidade (nome e outros sinais de identificação), verdade, 

autoria em obra intelectual.  

Não obstante, é devida a indenização quando a lei confere o respectivo direito 

de modo expresso, tornando-se indenizáveis, para pessoas jurídicas, a violação da 

honra, da intimidade e da autoria. Sendo assim, estas entidades coletivas são 

dotadas dos atributos de reputação e conceito frente à sociedade e, 

consequentemente, são passíveis de difamação, desde que a manifestação abale 

tais atributos, admitindo, assim, a reparação do dano moral (CAHALI, 2005, p. 304). 
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Para desenvolver o assunto sobre esse tipo de prejuízo, com base no qual 

entende-se que todos possuem os mesmos direitos da personalidade, utilizamos na 

presente pesquisa o método teórico bibliográfico, o qual consiste na pesquisa de 

obras doutrinárias, revistas jurídicas, artigos científicos, entre outras fontes de 

pesquisa referentes ao tema. Igualmente, acessamos a internet, como meio auxiliar 

para consultas a endereços eletrônicos de órgãos oficiais, na busca de legislação e 

jurisprudência. 

Para o melhor entendimento acerca do assunto, organizamos o estudo em 

itens, a fim de explicitar os conceitos de dano moral perante a pessoa jurídica, bem 

como os direitos que a pessoa jurídica possui por danos morais. Nas considerações 

finais, evidenciamos que o dano moral da pessoa jurídica é o dano moral objetivo, o 

qual atinge a sociedade e, no caso da pessoa jurídica, além de ofender a honra e 

nome, acaba prejudicando patrimonialmente, levando a uma consideravelmente 

perda de clientes ou, até mesmo, à falência da empresa. 

 

 

2. DANO MORAL  

O dano moral ocorre quando a pessoa é afetada em seu ânimo psíquico, 

moral e intelectual. Ele pode se estender ao patrimônio, se a ofensa, de alguma 

forma, impedir ou dificultar a atividade profissional da vítima. Há, no entanto, outras 

definições para esse prejuízo na doutrina pátria.  

Stolze e Pamplona (2003, p. 55) o conceituam como “lesão de direitos cujo 

conteúdo não é pecuniário nem comercialmente redutível a dinheiro”. Nesse mesmo 

sentido, Diniz (2003, p. 84) estabelece o dano moral como “a lesão de interesses 

não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo ato lesivo”. Cahali 

(2011, p. 28) afirma que:  

 

 

Dano moral é a dor resultante da violação de um bem juridicamente 
tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-
sensação, como a denominada Carpenter – nascida de uma lesão 
material; seja a dor moral – dor-sentimento, de causa imaterial. 
 
 

Aguiar Dias também sustenta tal definição. Em suas palavras, 
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O dano moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a 
própria lesão, abstratamente considerada. O conceito de dano é 
único, e corresponde a lesão de direito. Os efeitos da injuria podem 
ser patrimoniais ou não e acarretar, assim, a divisão dos danos em 
patrimoniais e não patrimoniais. Os efeitos não patrimoniais da injuria 
constituem os danos não patrimoniais (DIAS, 1987, p. 852). 

 

 

Desse modo, esse tipo de dano se caracteriza por algo relativo ao espírito e 

intelecto e não ao material. Assim, está relacionado com os costumes, princípios e 

valores de um indivíduo ou de uma sociedade.  

A moral, segundo Oliveira (2001, p. 20), é a reunião de deferências que 

fornecem “os motivos mais fortes para se viver de certo modo especificado. Em seu 

sentido descritivo, tal consideração ou conjunto de tais considerações em que 

alguma pessoa ou grupo reconhece ou ao qual adere”. Um fato, por exemplo, pode 

provocar dor moral para a concepção da sociedade ou ser irrelevante para um 

indivíduo determinado e, vice-versa, dependendo das circunstâncias e condições 

específicas. 

Para o dano moral ocorrer de fato, ele tem de atingir a consciência da pessoa 

e, por isso, é tema de várias áreas do conhecimento, como a Filosofia, a Psicologia, 

a Neurociência. Portanto, precisamos especificar a matéria para sua 

regulamentação legal dentro da doutrina e jurisprudência. 

Desse modo, o sofrimento psíquico ou moral difere-se do dano patrimonial ou 

econômico, pois há um prejuízo que leva a dores, à tristeza, à frustração entre 

outras, atingindo, assim, os sentimentos da vítima. Vale ressaltar ainda que o dano 

moral ou não patrimonial é causado injustamente a outrem, sem atingir ou diminuir o 

patrimônio. 

 

2.1. HONRA 

Ouve-se falar muito sobre a reparação por dano moral, porém não são 

realizadas análises minuciosas acerca de um dos grandes fundamentos da sua 

existência, isto é, os limites e definições que envolvem a honra. É crucial destacar 

que atingir a dignidade moral de alguém pode ocasionar responsabilização tanto no 

meio civil como no penal. 
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De acordo com Cathein e Schopenhauer (Apud DANTAS, 2017), esse termo 

traduz-se por um sentimento de dignidade própria (honra interna ou subjetiva) e por 

apreço social, reputação e boa fama (honra exterior ou objetiva).  

Durante a avaliação dessa questão, no entanto, é necessária uma virtude 

fundamental, pois está presente, em todas as pessoas, a subjetividade. Dessa 

maneira, cada uma tem sua percepção e, por isso, cada caso pode ser interpretado 

de formas diferentes.  

A honra é um princípio de comportamento da pessoa ou sociedade e age 

baseada em valores bondosos, como a honestidade, dignidade, valentia e outras 

características que são consideradas socialmente virtuosas (LIMA, 2017). Nesse 

sentido, se faz presente, no ordenamento jurídico, no artigo 5°, inciso X, da 

Constituição Federal e também no Pacto de São José da Costa Rica (Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos, no artigo 11), os quais preconizam que “toda 

pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade”. 

Assim, entendemos que a honra pode ser subjetiva ou objetiva. A subjetiva se 

adere ao indivíduo em si, seus costumes ou dignidade. Já a objetiva é aquela que a 

sociedade, em conjunto, reconhece como relativa aos seus costumes. 

 

 

2.2. NEXO DE CAUSALIDADE 

Para definirmos o fato como dano moral, é necessário que haja nele o nexo 

de causalidade, tornando-se o fato e o dano interligados. Para Oliveira (2001),  

 
 
O nexo causal é um dos mais importantes temas na teoria da 
responsabilidade civil, porque é sua definição que estabelecerá o 
alcance da obrigação. É um dos pressupostos da responsabilidade 
civil. Não há reparação sem nexo causal. O liame entre o prejuízo e 
ação culposa de quem o provocou, configurada com ato ilícito, 
delimita o ressarcimento. A extensão do valor encontra sua medida 
na relação causal. Precisar a relação de causalidade implica fixar o 
alcance da obrigação e como consequência a reparação exata, 
visando à restrição integral do estado anterior à lesão (p. 47). 

 

 

Oliveira (2001) ainda destaca que a reparação abrange todos os prejuízos – 

diretos e indiretos – causados pela ação ou omissão do responsável pelo dano. Na 

verdade, o nexo causal diz respeito aos elementos objetivos, consistentes na ação 
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ou omissão do sujeito, atentatória do direito alheio, produzindo dano material ou 

moral. Desse modo, representa uma relação necessária entre o evento danoso e a 

ação que o produziu, de tal sorte que esta é considerada como sua causa.  

De acordo com Diniz (1995), basta verificar se o dano não ocorreria, caso o 

fato tivesse acontecido.  

 

2.3. DOLO/CULPA 

Definir culpa é algo muito complexo, ainda assim, Pereira (Apud RIZZARDO, 

2013, p. 1) arrisca-se nesta tarefa árdua. De início, não admite a diferenciação entre 

dolo e culpa, e afirma que nosso direito fundiu os conceitos. O autor considera a 

última como a quebra do dever a que o agente está adstrito na qual se assenta o 

fundamento primário da reparação. Nesse contexto, entendemos a culpa como 

fenômeno, fundamentalmente, moral.  

O dolo, por sua vez, é a vontade dirigida para um ato ilícito, com ciência da 

ilicitude e da infração do dever, correspondendo à pratica voluntária de uma infração 

da lei. Nele, a pessoa age deliberadamente no rompimento da ordem natural das 

coisas ou do equilíbrio no relacionamento humano. Ademais, a infração é 

pretendida, repercutindo maior gravidade nas consequências e no combate pela lei 

(RIZZARDO, 2013, p. 2). 

Rizzardo (2013) advoga que a culpa, propriamente dita, não é o dolo. De 

acordo com o artigo 186 do Código Civil de 2002, é formada por dois elementos: a 

negligência e a imprudência. 

Os conceitos dolo e culpa se confundem, pois a negligência traz tonalidades 

de imprevisão e a imprudência, além de envolver desprezo pela diligência. Já a 

imperícia e a negligência se entrelaçam em vários pontos, pois o incapaz de dirigir é 

insensato na observância dos requisitos para o exercício da função (RIZZARDO, 

2013). 

De acordo com Art. 186 do Código Civil de 2002, o agente que causa dano 

com culpa é “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

cometendo ato ilícito”. 

Tendo em vista que a culpa materializada redunda em ato ilícito, o qual 

desencadeia a obrigação, não se pode falar em ato ilícito sem a culpa ou defender 

que se manifesta pela mera violação à lei. Acontece que o elemento subjetivo já 
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existe com a infringência da lei, que desencadeia a responsabilidade e traz efeitos 

patrimoniais ou pessoais de fundo econômico (RIZZARDO, 2013).  

 

3. PESSOA JURÍDICA 

Antes de estabelecer o conceito de “pessoa jurídica”, é interessante delimitar 

a significação de pessoa. A Associação Brasileira dos advogados explica que, 

segundo Diniz (2002, p. 116), “Pessoa” é o ente físico ou coletivo suscetível de 

direitos e obrigações, sendo sinônimo de sujeito de direito. Este, por sua vez, é o 

“sujeito de um dever jurídico, de uma pretensão ou titularidade jurídica, que é o 

poder de fazer valer, através de uma ação, o não cumprimento do dever jurídico, 

ou melhor, o poder de intervir na produção da decisão judicial”. 

De acordo com o Dicionário Financeiro (2017), pessoa jurídica é uma 

entidade formada por indivíduos e reconhecida pelo Estado como detentora de 

direitos e deveres. O termo pode ainda se referir a empresas, governos, 

organizações ou qualquer grupo criado com uma finalidade específica.  

Ainda que seja formada por uma ou mais pessoas físicas responsáveis pela 

entidade criada, a pessoa jurídica possui uma personalidade independente, 

diferenciada em relação a cada um de seus membros, e pode ser de direito público 

interno, externo ou privado. Aquele se refere às ações que representam a União, 

Estados ou municípios, além das autarquias e de todos os órgãos de administração 

pública. O direito público externo são os relativos aos Estados Estrangeiros e 

Organismos Internacionais, como, por exemplo, a ONU (Organização das Nações 

Unidas). Essas pessoas respondem pelas normas do direito internacional, as quais 

são reconhecidas pela legislação interna brasileira. (DICIONÁRIO FINANCEIRO, 

2017). As pessoas jurídicas de direito privado são formadas pelos sócios ou 

membros, diferentemente da pessoa física, que é formada a partir de seu 

nascimento, e da pessoa jurídica de direito público, que é formada por lei. Estas 

precisam ser registradas em órgãos competentes para que possam existir perante a 

lei, por exemplo, o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). A pessoa jurídica 

é um ser abstrato e não palpável, enquanto a física é, como propriamente dito, o ser 

humano, ou seja, um indivíduo concreto. 

Segundo a legislação brasileira, existem seis tipos de pessoas jurídicas de 

direito privado: as associações, as sociedades, as fundações, as organizações 
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religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade 

limitada. 

 

3.1. DIREITOS DA PERSONALIDADE 

Foi com o advento da Constituição Federal de 1988 que os direitos da 

personalidade foram acolhidos, tutelados e sancionados, tendo em vista a adoção 

da dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República 

Federativa do Brasil. A partir dessa instituição, justifica-se e admite-se a 

especificação dos demais direitos e garantias, em especial, daqueles relacionados 

aos direitos da personalidade (NICOLODI, 2003). 

A garantia da pessoa de defender-se com base na lei é designada como 

direito da personalidade, sendo, assim, inerente ao ser humano. Estes direitos não 

são patrimoniais, mas sim aqueles que dizem respeito aos atributos físicos, 

psíquicos e morais de cada indivíduo. Para o cidadão adquirir os direitos da 

personalidade, basta apenas nascer e existir (SCHUBERT, 2014). 

Algumas características do direito da personalidade encontram-se destacados 

no artigo 11 do Código Civil, de acordo com o qual “com exceção dos casos 

previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, 

não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”.  

Além desses atributos previstos em lei, o direito da personalidade abarca 

outras características, ou seja, são intransmissíveis, irrenunciáveis, ilimitados, 

absolutos, extrapatrimoniais, indisponíveis, imprescritíveis, impenhoráveis e/ou 

vitalícios.  

Os direitos são intransmissíveis, pois pertencem ao seu titular e não podem 

ser transferidos as demais pessoas, por exemplo, o direito ao nome. É irrenunciável 

porque o titular não pode abrir mão de seus direitos da personalidade, por exemplo, 

o direito à vida. Os direitos da personalidade são ilimitados, porque não há como 

quantificar, numerar ou nomear todos eles. Eles também são absolutos, uma vez 

que são oponíveis erga omnes, ou seja, se espera um comportamento negativo dos 

outros, inclusive, do Estado, no sentido de proteção aos direitos da personalidade 

(SCHUBERT, 2014). 

Schubert (2014) explica que o atributo extrapatrimonial não está inserido na 

esfera patrimonial nem sujeito a valores ou aferição econômica, tendo em vista que 

não se pode mensurar os direitos da personalidade. Assim, são impenhoráveis, ou 

https://jus.com.br/tudo/adocao
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seja, extrapatrimoniais, portanto insuscetíveis de valoração financeira. Desse modo, 

não se pode penhorar o nome ou a honra da pessoa. Os direitos da personalidade 

são indisponíveis porque nem sempre o sujeito pode dispor da forma que bem 

entender de seus direitos.  

Tais garantias também são imprescritíveis, pois podem ser exercidas a 

qualquer tempo. Ademais, não são perdidos os direitos da personalidade por falta de 

uso – um exemplo é a certidão de nascimento tardia. Os direitos da personalidade 

são vitalícios, já que acompanham o cidadão desde o nascimento até sua morte, 

embora alguns persistam, até mesmo, após a morte, como o direito à honra e à 

imagem (SCHUBERT, 2014). 

O artigo 5°, inciso X da Constituição Federal, preconiza os direitos da 

personalidade, explicando que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação”. 

Mesmo com essas características, admite-se, também, ainda em vida, a 

doação de alguns órgãos, como um dos rins, para fins de transplante, na forma da 

legislação especial, citada no art. 13. 

 

 

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

 

 

 Vale a disposição gratuita do próprio corpo, para depois da morte, desde 

tenha objetivo científico ou altruístico, como previsto no art. 14, segundo o qual é 

“válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, 

no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição 

pode ser livremente revogado a qualquer tempo”. 

Nesse escopo, embora artigo 15 ressalte que “ninguém pode ser constrangido 

a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou à intervenção cirúrgica”, 

assevera que, para evitar a própria morte, a pessoa pode ser constrangida a 

submeter-se à intervenção cirúrgica ou ao tratamento médico (CÓDIGO CIVIL, 

2002). 
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3.2. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE PERANTE PESSOA 

JURÍDICA E DANO MORAL PARA PESSOA JURÍDICA 

Os direitos da personalidade surgiram para proteger as pessoas físicas de o 

próprio ser humano, mas atualmente há discussões na doutrina e jurisprudência 

sobre os direitos da personalidade para a pessoa jurídica, já que essa é um ser 

impalpável, isto é, não é possível de ser visto. 

Observa-se, assim, que a pessoa jurídica também possui os direitos da 

personalidade – mesmo que não em sua totalidade –, tendo o direito à honra, 

privacidade, identidade, entre outros, como preconiza o artigo 52 do Código Civil de 

2002, para a qual “aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos 

direitos da personalidade”. 

Fala-se, em relação ao dano moral, em honra subjetiva, que compreende o 

dano moral puro, e em honra objetiva quando se constitui uma ofensa moral com 

repercussão junto a terceiros ou à sociedade. Essa honra objetiva, contudo, não 

passa de ofensa ao bom nome da pessoa jurídica, com possibilidade de gerar 

efeitos patrimoniais. O nome da pessoa jurídica, na verdade, constitui elemento 

incorpóreo do universum corpus que nada mais é que o estabelecimento comercial, 

a empresa comercial (OLIVEIRA, 2001, p. 296). 

A explicação de Haddad (Apud CAHALI, 2005, p. 382) para a resposta 

positiva à irreparabilidade do dano moral sofrido pela pessoa jurídica no tocante ao 

credito e à imagem comercial, assim se enuncia: Quem, por falsas notícias, por 

atitudes alarmistas ou tendenciosas, prejudica a boa imagem de uma empresa 

perante o público consumidor de determinados produtos, causa, sem dúvida, dano a 

mesma, que não é mensurado apenas no aspecto econômico, mas também em 

termos morais; não porque uma empresa possa “sofrer” ou “sentir dor”, mas porque 

seu nome sua marca, suas características em geral, penosamente construídos pelo 

labor, se veem conspurcados de uma hora para outra, com dor e sofrimento para as 

pessoas naturais associadas na mesma pessoa jurídica. 

 

CONCLUSÃO 

Sabemos que a indenização por dano moral, também cabe à pessoa jurídica, 

pois ela é tutelada aos direitos da personalidade, segundo art. 52 CC. Percebemos, 

ainda, que a pessoa jurídica também pode constituir-se como sujeito passivo ao 

dano moral, seguindo a linha do dano moral objetivo, pois, difamando o nome de um 
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estabelecimento comercial, pode levar a prejuízos patrimoniais e, por consequência, 

afastar a clientela. 

No caso do dano moral objetivo, a consequência do ato praticado repercutirá 

em toda sociedade causando prejuízo para a pessoa jurídica alvo.   

O dano moral subjetivo, por sua vez, ocorre quando o psicológico da pessoa é 

afetado, proporcionando injustamente malefícios a outrem, sem atingir ou diminuir 

seu patrimônio. Parte do dano moral é a honra que pode ser tanto objetiva quanto 

subjetiva. A primeira é a honra que atinge a sociedade ou grupo de pessoas, já a 

segunda refere-se ao indivíduo em si, em seu interior ou psicológico. 

Para caracterizar o dano moral precisa necessariamente do nexo de 

causalidade, que nada mais é que o nexo entre o ato praticado e o dano ocorrido à 

pessoa. O ato é ilícito e, tendo dolo ou culpa, a pessoa tem o direito à indenização, 

uma vez que quem o praticou sabe das consequências, que é ato ilícito e, mesmo 

assim, o pratica esperando o resultado. Quando é culposo, a pessoa não pretende 

chegar a um ato ilícito, sendo o efeito o mais importante. 
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