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RESUMO 

 

Os direitos da personalidade assumiram posição de destaque conforme o 

desenvolvimento da sociedade, tendo a proteção do direito à honra justificado 

grande parte das demandas de responsabilidade civil. Ante a abrangência da 

proteção, cumpriu-se analisar duas vertentes específicas sobre a titularidade de 

direito à honra. A primeira delas, tratou sobre a aparente igualdade de tratamento 

entre as pessoas do Direito, ao final concluiu-se, por meio de análise jurisprudencial 

e doutrinária, que a proteção da pessoa jurídica de direito privado não é efetiva, pois 

é precária quando tais pessoas ocupam o polo ativo da demanda, sendo ineficaz a 

previsão legal expressa na maioria dos casos. Além disso, aborda-se a 

possibilidade de personificação tácita dos entes atípicos, sustentando que pela 

interdependência entre a capacidade e a personalidade, a personificação deve ser 

considerada, no entanto, por uma série de fatores, a proteção do direito à honra só 

se dá com relação ao condomínio edilício e à sociedade em comum, o que é 

pormenorizado por meio da abordagem jurisprudencial e doutrinária dos entes. Para 

atingir tal fim, no primeiro capítulo há uma abordagem dos direitos da personalidade, 

no segundo aprofunda-se acerca da titularidade do direito à honra pela pessoas 

jurídicas de direito privado e entes atípicos e no terceiro, para a conclusão, faz-se 

uma análise jurisprudencial. 

Palavras-chave: Direitos da personalidade. Direito à honra. Entes atípicos. Pessoa 

jurídica de direito privado. Personalidade. Dano moral. 
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ABSTRACT 

 

Personality rights took on a prominent position according to the development of 

society, with the protection of the right to honor justifying most of the demands for 

civil liability. In view of the scope of protection, it was necessary to analyze two 

specific aspects of the ownership of the right to honor. The first one dealt with the 

apparent equality of treatment between people of law, in the end it was concluded 

through jurisprudential and doctrinal analysis that the protection of legal entities 

under private law is not effective, as it is precarious when such people occupy the 

active pole of demand, the legal provision expressed in most cases being ineffective. 

In addition, the possibility of tacit personification of atypical entities is addressed, 

maintaining that due to the interdependence between capacity and personality, 

personification must be considered, however, for a number of factors, the protection 

of the right to honor only occurs with regard to multi-ownership condominium and 

the Society in common, which is detailed through the jurisprudential and doctrinal 

approach of the entities. To achieve this end, in the first chapter there is an approach 

to personality rights, in the second it delves into the ownership of the right to honor 

by legal persons under private law and atypical entities and in the third, for the 

conclusion, an analysis is made jurisprudential. 

Keywords: Personality rights. Right to honor. Atypical entities. Legal entity of 

private law. Personality.  Moral damages.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo da personalidade se impõe frente às transformações sociais 

que desafiam os limites da matéria, com isso torna-se razoável a averiguação 

aprofundada das interfaces pouco exploradas pelo Judiciário para uma futura 

consolidação de todas as vertentes possíveis de aplicação dos Direitos da 

Personalidade, se é que a disparada crescente da necessidade de proteção à 

personalidade na sociedade da informação permitirá à doutrina atingir tal feito. 

A justificativa para a escolha do direito à honra decorre da estrita 

importância dada pelo ordenamento jurídico a referido direito, associado ao 

crescimento vertiginoso das ações por danos morais. Além do mais, a abrangência 

do tema é tamanha que alguns aspectos, como os aqui explorados, não contam 

com biografia vasta. 

Assim, cumpre analisar vertentes inexploradas do direito à honra por 

meio do método dedutivo e da análise bibliográfica e documental.  
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Com base no reconhecimento formal da titularidade da honra pelas 

pessoas jurídicas de direito privado, o que foi ratificado em sede jurisprudencial por 

meio da súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, quando reconheceu a 

percepção dos danos morais pelas pessoas jurídicas, começam-se os 

questionamentos acerca da aplicação prática do direito. 

Muito embora, em decorrência da aceitação de titularidade, possa 

parecer superada a inquietação acerca das pessoas jurídicas, os danos morais 

decorrentes de lesões à honra de tais pessoas geram críticas doutrinárias e têm a 

aplicação minimizada em uma simples observação da jurisprudência.  

Com o intuito inicial de dirimir as dúvidas acerca das justificativas da 

mitigação, a presente pesquisa busca primeiro compreender os direitos da 

personalidade e o direito à honra propriamente dito e avança nos conceitos de 

pessoa, sujeito de direitos, personalidade e capacidade. 

A partir daí surge também a segunda vertente do trabalho, haja vista a 

interligação dos conceitos expostos e a “plena” titularidade da honra pelas pessoas 

jurídicas de direito privado, traduzido no questionamento acerca da natureza jurídica 

dos entes atípicos ou “despersonalizados” e se haveria a possibilidade de 

reconhecimento tácito de personalidade, por ocasião da capacidade material e 

processual e diversos elementos que possibilitariam tal façanha. 

O segundo capítulo presta-se justamente a desvendar as questões 

doutrinárias e lógicas acerca da pessoa jurídica de direito privado e dos entes 

atípicos, os correlacionando com o direito à honra.  

Assim, o recorte epistemológico se justifica e as questões práticas, 

aliadas à análise jurisprudencial, são objeto do terceiro capítulo, que buscará 

elucidar pontos-chave para uma futura reflexão da comunidade jurídica acerca das 

manifestações da personalidade. 
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2 DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Um longo caminho foi trilhado até que os Direitos da Personalidade 

fossem reconhecidos como uma teoria. Pontes de Miranda afirmou que por meio do 

reconhecimento de tais direitos alcançou-se um dos cimos da dimensão jurídica e 

inaugurou-se uma nova manhã para o Direito1. 

A aceitação dos Direitos da Personalidade como categoria jurídica 

rompeu com a visão mecanicista do homem, inaugurando um novo paradigma que 

supera as relações estritamente negociais2, protegendo a pessoa do direito, bem 

como seus prolongamentos e projeções.3 

A investigação da criação histórica da categoria, assim como a 

observação da evolução da proteção aos Direitos da Personalidade no 

ordenamento jurídico brasileiro, são essenciais para a posterior compreensão do 

conceito e da natureza dos direitos. 

                                                           
1 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: Bookseller, 2001. p. 5. 
2 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Dos direitos da personalidade e autonomia privada. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 10. 
3 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da personalidade I – Enciclopédia Saraiva do Direito. São 

Paulo: Saraiva, 1979, p. 5. 
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A expansão dos Direitos da Personalidade inaugura novos parâmetros 

para a responsabilidade civil, e o direito à honra ocupa lugar de destaque na aferição 

dessa responsabilidade. 

Entretanto, a teoria ainda abriga pontos obscuros, que merecem um 

estudo aprofundado. Com isso, ao longo do presente capítulo, serão abordadas a 

construção e a evolução do instituto, suas características e o direito à honra, que 

será o direito central analisado, com suas perspectivas gerais sendo essenciais para 

o deslinde do trabalho. 

 

2.1 Síntese histórica dos direitos da personalidade 

 

Ao examinar o início da elaboração da tutela das manifestações da 

personalidade, se procede à análise histórica da proteção de tais direitos como meio 

de compreender a constante evolução da seara dos direitos da personalidade. 

Ademais, a investigação histórica promove o reconhecimento da tortuosa 

evolução das relações jurídicas, econômicas e sociais pela qual caminhou a tutela 

da personalidade em meio às mudanças na conjuntura da sociedade e no próprio 

entendimento do ser humano como possuidor de personalidade e capacidade 

jurídica4. 

De fato, a evolução do reconhecimento da pessoa como titular de direitos 

não pode ser atribuída a um período específico, visto que o respeito à qualidade 

humana, mesmo que incipiente, evoluiu junto com o homem desde o período em 

que não havia Estado, passando pela evolução que os primeiros Códigos trouxeram 

até a atualidade. 

Não cabe à temática do estudo uma averiguação de civilizações antigas 

e Códigos que não compõem a dogmática da compreensão ocidental dos direitos 

da personalidade, de tal maneira que se passa à análise da civilização da Grécia 

Antiga e, ainda mais essencial, da Roma Antiga. 

Assim, há de ser reconhecida uma semente do entendimento dos direitos 

da personalidade na Grécia Antiga, principalmente em decorrência da evolução do 

                                                           
4 A evolução da ideia e da tutela dos direitos da personalidade não se encerrou, pois está em 

franco desenvolvimento, tendo em vista uma sociedade com aparelhagem tecnológica, em que 
propicia o nascimento de ritmos e rupturas diversas. (CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo 
Rabindanath. O direito geral da personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 28.)  
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pensamento filosófico que, ao situar a pessoa no centro da narrativa, concedeu 

novo sentido aos problemas da personalidade e da capacidade jurídica5. 

Ademais, a igualdade helênica assegurava a necessidade de 

homogeneidade da aplicação da lei entre as pessoas, mesmo que na prática tenha 

se desenvolvido em caráter desuniforme. Explica John Gilissen: 

 
Os nomos (lei) são uma coisa comum, regulada, idêntica para todos, 
querendo o justo, o belo, o útil; chama-se nomos o que é erigido em 
disposição geral, uniforme e igual para todos. O nomos é sobretudo o meio 
de limitar o poder da autoridade, porque a liberdade política consiste em 
não ter que obedecer senão à lei6. 

 

 

O Direito natural, essencial no início da formação da ideia de tutela geral 

da personalidade, também teve origem aqueia e determinava que a imperfeição 

cotidiana refletida nos estatutos não poderia se sobrepor ao corpo de normas não 

escritas que ocupavam posição superior. Além disso, foi na Grécia que surgiu a 

primeira ação específica7 para punir penalmente quem atentasse contra os direitos 

de uma pessoa específica. 

O início, porém, de uma teoria jurídica que abarcava a personalidade nos 

remete à Roma e aos diversos períodos de sua história, onde existia a abordagem 

da capacidade jurídica como produto da soma de três status: o status libertatis, o 

status familiae e status civitatis. Tal proteção não ocorria igualitariamente, visto que 

somente o cidadão que detinha qualidades específicas poderia ser titular de todos 

os atributos8.  

Na época Pré-Clássica, Roma era uma sociedade predominantemente 

rural, o sancionamento das ofensas à personalidade plenamente se exercia por 

                                                           
5CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo Rabindanath. O direito geral da personalidade. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2011, p. 47. 
6 GILISSEN, Jonh. Introdução histórica ao Direito. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulberkian, 

1995, p. 76. 
7 “Também os gregos não estruturaram uma categoria jurídica específica para tutelar a 

personalidade. Existia, tão somente, uma ação denominada dike kakegoric, tendendo À punição de 
quem violava algum interesse físico ou moral.” (ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves 
de. Curso de Direito Civil – parte geral. 13 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 137.) 
8 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993, p. 24. 
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intermédio de uma vingança privada, na qual o exercício do livre-arbítrio era 

marcante9. 

Aos poucos, a vingança privada cedeu espaço à pena privada de 

composições, a visão familiar do Direito deu lugar ao individualismo, além de surgir 

a separação entre o público e o privado, marcando a Época Clássica. Outrossim, a 

actio iniuriarum valorizou o cidadão romano, alterando os critérios de reparação de 

danos antes estabelecidos pela Lei das Doze Tábuas. 

O período Pós-Clássico é o mais importante para o entendimento da 

evolução do valor concedido à personalidade e, como tal, importa reconhecer a 

expansão atributiva de cidadania aos estrangeiros e o desenvolvimento e 

flexibilização dos outros status, fato que alterou marcantemente a noção de 

capacidade jurídica. 

Assim, o próprio conceito de capacidade jurídica pertencente à 

dogmática moderna tem como fundamento essencial o Direito Romano pós-

clássico, comprovando a influência marcante do Direito provindo da velha Roma na 

atual compreensão dos direitos da personalidade10. 

Além dos elementos caracterizadores da capacidade jurídica, a actio 

iniuriarum, inicialmente concebida como a ação contra a injúria no Período Clássico, 

assumiu contornos de modo a proteger as violações de atributos da personalidade 

humana como integridade e reputação11 no Período Pós-Clássico. 

Um ponto importante é a expansão do Cristianismo em mencionada 

época, que, sob a égide do Baixo Império, alterou, mesmo que minimamente, a 

abrangência da aplicação dos direitos ao exaltar a dignidade humana sob um 

aspecto divino. Assim, promoveu a titularidade de valores aos indivíduos e a 

respectiva tutela da personalidade moral. 

O Cristianismo, decerto, influenciou a formulação dos Códigos da fase 

do Império Romano, sendo a moral cristã responsável por pequenas mudanças em 

                                                           
9 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade: aspectos essenciais. São 

Paulo: Saraiva, 2011,  p. 27. 
10 BUJÁN, Antônio Fernandez de. Derecho privado romano. 5. ed. Madrid: Lustel, 2012, p. 192. 
11 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil – teoria geral. 6. ed. Rio de 

Janeiro, Lúmen Júris, 2007, p. 106. 
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zonas periféricas do Direito Latino, e, posteriormente, a responsável pela previsão 

“[...] da tutela da personalidade moral e dos bens imateriais da pessoa12”. 

Com isso, o Cristianismo foi o responsável por toda uma nova maneira 

de encarar os direitos, valorando aqueles oriundos da personalidade de maneira 

definitiva, mesmo que a titularidade fosse vista, à época, por uma perspectiva sacra, 

pouco eivada de universalidade. 

Ressaltada a importância do Cristianismo, indispensável é salientar que 

a proteção da pessoa humana não se constituía, a esse tempo, de maneira 

uniforme, pois a divisão da sociedade e o aceite da escravidão impediam de ser 

universalizada a proteção da pessoa, o que, por si só, já desvirtua a conceituação 

moderna dos direitos da personalidade, consoante explica Antonio Fernández de 

Burján: 

 

En el derecho romano, la existência de la esclavitud, presente, a lo largo 
de su historia, al igual que sucede, em todos los pueblos de la antiguedad, 
distorciona la concepcíon moderna, conforme a la cual, toda persona, por 
el hecho de serlo, tiene capacidade jurídica.13 

 

Outrora, seria ilusório acreditar que houvesse em Roma um 

discernimento do homem como titular de personalidade propriamente dita. A 

liberdade, a possibilidade de constituição de família e a prerrogativa de ser cidadão 

são, no entanto, hoje, conceitos formadores da personalidade que, apesar de 

passarem por modificações no curso dos períodos da história de Roma, já eram 

reconhecidos para uma parcela da população14. 

Sendo assim, nas civilizações grega e romana pode-se encontrar o 

embrião dos direitos da personalidade. É claro que a proteção dos direitos havidos 

atualmente como da personalidade dava-se em caráter assistemático, pois se 

protegiam as emanações de alguns direitos do rol e de valores por meio de 

manifestações isoladas, uma vez que não havia uma concepção clara de 

                                                           
12 CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo Rabindanath. O direito geral da personalidade. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011. p. 57. 
13 BUJÁN, Antônio Fernandez de. Derecho privado romano. 5 ed. Madrid: Lustel, 2012, p. 203. 
14 CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo Rabindanath. O direito geral da personalidade. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 47. 
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capacidade jurídica e da necessidade de proteção da integridade do patrimônio 

imaterial, perante a inexistência de um sistema coeso15.  

Evitando grandes saltos históricos, ressalta-se o fato de que na Idade 

Média as invasões bárbaras que impuseram termo ao Império Romano modificaram 

a influência que o Direito dali exercia, pois, ao dividir o território em reinos 

politicamente independentes, sobrou instalado o Direito barbárico como principal 

fonte, e só adotou algumas concepções do Direito Romano, em um claro 

retrocesso16. 

Somente no século XII, com o surgimento do capitalismo, ocorreu a 

redescoberta do Direito Romano Justiniano, mediante a Escola dos Glosadores. A 

escola não evoluiu, entretanto, a tutela da personalidade, “[...] mantendo-se o 

âmbito e as características da actio iniuriarum, mas agora sem o suporte, na sua 

aplicação prática, do conhecimento jurídico e da sensibilidade do pretor romano17”. 

A emergência dos direitos subjetivos ligados ao Renascimento e ao 

Humanismo, no século XV, serviu como trampolim para a edificação de um direito 

geral da personalidade, entendido como ius in se ipsum, no íntimo da visão 

antropocêntrica da valorização da relações entre pessoas18. 

A Escola do Direito Natural foi a primeira a buscar a compatibilização da 

doutrina dos direitos subjetivos, convocando uma reflexão sobre o Humanismo e o 

Antropocentrismo, assim como o papel do cidadão que se relaciona consigo e a 

sociedade, baseando-se, até então, em uma teoria do Direito geral da personalidade 

que se filiava ao Direito natural em privilégio com relação ao Direito positivado19. 

A teoria do direito geral da personalidade, da Escola do Direito Natural, 

segundo Elimar Szaniawski, buscou demonstrar: 

 

Em oposição a essas ideias, manifestam-se os seguidores da teoria do 
direito geral da personalidade, demonstrando ser impossível uma visão 
privatista dos direitos da personalidade que os desvinculem da categoria 

                                                           
15 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993, p. 21. 
16 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade: aspectos essenciais. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 33. 
17 CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo Rabindanath. O direito geral da personalidade. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 59. 
18 CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo Rabindanath. O direito geral da personalidade. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 64. 
19 A Escola de Direito Natural busca a aceitação de que existem direitos inatos. (PEREIRA, Caio 

Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. 1. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 200.) 
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ampla de direitos do homem. A ordem jurídica deve ser entendida como 
um todo, onde, dentro de uma hierarquia de valores, tenha um local 
primacial a noção de que o homem é pessoa dotada de inalienável e 
inviolável dignidade. Somente assim poderá ser dada a noção de direito 
da personalidade e sua verdadeira amplitude20. 

 

Por esse pretexto, evidente é a importância dos sistemas teóricos 

provenientes da instalação do Estado Moderno desde o século XV. A 

implementação das ideias provenientes do liberalismo do século XIX, entretanto, foi 

o alicerce da elaboração efetiva da legislação que protege a pessoa, além de 

possibilitar uma conscientização interna do ser acerca do valor intrínseco atribuído 

a ele, como sujeito e objeto de direitos. 

Com esteio no que pregava a Escola do Direito Natural, com intensa 

influência do liberalismo, foi lançada a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão em 1795, modelo para todo o constitucionalismo liberal da época21. 

A Declaração previu a igualdade entre as pessoas e, ainda, a 

conservação de direitos naturais e imprescritíveis, em uma clara adesão à corrente 

que se instaurara, servindo como fonte jusnaturalista para a maioria das 

constituições que a seguiram22. 

A Declaração era incisiva ao pregar os direitos inatos ao homem e 

possibilitou às Constituições a previsão de direitos fundamentais a serem 

defendidos pelo Estado; porém, a realidade prática era oposta, visto que ainda 

imperavam a escravatura e as marcantes desigualdades entre homem e mulher23. 

A doutrina do século XIX, influenciada pelo Jusnaturalismo e pelo 

Iluminismo, incentivou a codificação e a sistematização do Código Civil. Os avanços 

no campo dos direitos da personalidade, entretanto, não são atribuídos aos 

Códigos, mas ao trabalho dos Tribunais ao aplicar os multifacetados direitos da 

personalidade24. 

                                                           
20 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993, p. 29. 
21 GÁRCIA, Enéas Costa. Direito geral da personalidade no sistema jurídico brasileiro. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2007, p. 14. 
22 CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo Rabindranath. O direito geral da personalidade. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 69. 
23 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade: aspectos essenciais. São 

Paulo: Saraiva, 2011,  p. 40. 
24 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade: aspectos essenciais. São 

Paulo: Saraiva, 2011,  p. 43. 
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O acolhimento se deu pelas Cortes, pois, no século XIX, os direitos da 

personalidade não estavam desenvolvidos, havendo até quem não reconhecesse a 

sua existência. 

Savigny e a maior parte da Escola Histórica do Direito, do século XIX, 

criticou veementemente a concepção da existência de tais direitos, recusando a 

possibilidade de haver direitos sobre a própria pessoa, condenando a pretensão de 

eficácia universal da razão individual, sob a justificativa de que o homem não 

poderia alienar direito sobre sua vida ou existência25. 

A posição de Savigny, entretanto, não foi a adotada pela maioria dos 

juristas alemães do século XX, visto que existia uma robusta tendência à aceitação 

da tese do Direito geral da personalidade como esfera subjetiva.26  

A ideia de uma cláusula geral de proteção, contudo, aos poucos foi 

relativizada com o advento do Positivismo Jurídico. O Código Civil alemão (BGB) 

de 1900 não reconhecia a existência de um direito geral de personalidade, mas 

apenas dos direitos da personalidade previstos expressamente. 

Malgrado o Código tedesco (BGB) enunciar pela primeira vez o direito ao 

nome, foi a legislação infraconstitucional e constitucional que o seguiu ao 

implementar a proteção de outros direitos da personalidade27. 

Apesar de o positivismo da época assumir contornos distintos do atual, a 

ascensão da teoria contribuiu para reduzir os excessos do jusnaturalismo 

racionalista, solidificando a atuação dos direitos da personalidade no ordenamento, 

provendo-lhe de eficácia.  

É verdade que a adoção do positivismo e a incipiente previsão no 

ordenamento na época abriu espaço para verdadeiras injustiças ao não aplicar um 

direito geral de personalidade. A respeito dos excessos do positivismo desse tempo, 

esclarece Rabindranath V. A. Capelo de Sousa: 

 

                                                           
25 CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo Rabindranath. O direito geral da personalidade. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011. p. 81. Cita ainda que Savigny recusa a ideia de existência de um 
ius in se ipsum genérico, pois, essa conceituação fundamentaria, possibilitaria e legitimaria o 
suicídio. 
26 MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato. Direitos da 

Personalidade. São Paulo: Atlas, 2012, p. 14. 

27 MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato. Direitos da 

Personalidade. São Paulo: Atlas, 2012, p. 15. 
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Por sua vez, também o positivismo jurídico no seu afã de libertar o direito 
de especulações jusnaturalistas e de o tecnicizar, consubstanciando-o na 
vontade do Estado e identificando-o através da máxima ius est quod 
iussum est, afirma a relevância tão só de determinados direitos especiais 
de personalidade (v.g., ao nome, à integridade física e à honra) e nega a 
existência de um direito geral de personalidade, com base na ideia de que 
só aqueles constituiriam verdadeiros direitos subjectivos, pois apenas eles 
seriam admitidos pelo poder legislativo do Estado28. 

 

A codificação do início do século XX pouco avançou na tutela dos direitos 

civis da personalidade, pois ainda havia à época intensa influência liberal. Além 

disso, com o início da Segunda Guerra Mundial e a expansão de regimes ditatoriais, 

a situação foi agravada e os direitos da personalidade incipientes previstos em 

alguns códigos civis foram massacrados e a individualidade restou reprimida. 

Com isso, somente após o fim da Segunda Guerra Mundial, ante o 

desrespeito à pessoa humana deflagrado e a crise que marginalizava a sociedade, 

houve um retorno à tutela dos direitos da personalidade nos códigos civis, com 

efetiva ampliação do rol dos direitos especiais da personalidade em relação ao início 

do século. Além disso, foi adotada a ideia de um direito da personalidade como 

cláusula geral e a relativização do positivismo29. 

No período pós-guerra, a fortificação das Constituições e a previsão de 

princípios fundamentadores da ordem jurídica ocuparam o espaço do Direito Civil 

clássico, mudando a visão do Direito privado pautado exclusivamente no Código 

Civil e atrelando os direitos infraconstitucionais à consecução de preceitos 

constitucionais, como a dignidade da pessoa humana30. 

O próprio Tribunal Constitucional Alemão, o Burdesverfassunsgericht, 

alterou o posicionamento, inovando o antigo critério, passando a admitir o Direito 

geral da personalidade e aplicando a cláusula geral à jurisprudência germânica31. 

As teorias negativistas pregadas inicialmente por Savigny também não 

obtiveram adesão. Adriano de Cupis, sustenta que a personalidade e a capacidade 

jurídica estão atreladas à habilidade de ser titular de direitos e obrigações. Por essa 

                                                           
28 CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo Rabindranath. O direito geral da personalidade. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 81. 
29 CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo Rabindranath. O direito geral da personalidade. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 84. 
30 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade: aspectos essenciais. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 49.  
31 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993. p. 34. 
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razão, a existência da personalidade sem direitos atribuídos a ela retiraria todo o 

seu valor concreto e, assim, a teoria negativista não se mostraria razoável32. 

Com isso, a ampliação da abordagem dos direitos da personalidade é 

latente nos Códigos e Constituições editados posteriormente à Segunda Guerra 

Mundial, o que, com o passar dos anos, racionalizou o tema em razão da crescente 

tutela positivada dos direitos da personalidade. 

Com a evolução doutrinária, auferem espaço as teorias que vinculam os 

direitos da personalidade a uma perspectiva histórica e, como consequência, ao 

Direito positivo, diminuindo a aplicação pelos doutrinadores do Direito natural.  

Adriano de Cupis atrela os direitos da personalidade à subjetividade, 

porém, defende o argumento de que não é possível denominar os direitos da 

personalidade como inatos, pois as ideias dominantes no meio social se revestem 

da pressão do próprio ordenamento33. 

De fato, a positivação assumiu contornos diferentes em relação ao 

passado e hoje não tem o condão de afastar o reconhecimento de cláusulas gerais, 

visto que se reconhece o caráter aberto do sistema pelo qual o direito é formado. 

Acerca da natureza positiva de tais direitos, esclarece Leonardo Zanini: “Por outro 

lado, a natureza positiva dos direitos da personalidade não significa seu 

engessamento, ou seja, não são direitos da personalidade apenas aqueles 

expressamente tipificados no ordenamento jurídico34”. 

Com efeito, antes do atual nível de positivação dos direitos da 

personalidade e da previsão da dignidade da pessoa humana e outros princípios 

constitucionais, além da alteração na idéia do positivismo, que passou a 

compreender o Direito como um sistema aberto e em franca evolução, não há como 

se filiar à corrente jusnaturalista, tampouco vincular os direitos da personalidade a 

condições inatas. Isso porque o próprio conceito da dignidade não tem origem no 

Direito Natural e sim na evolução do ser humano e depende, estritamente, da 

criação do Direito Positivo. 

Os direitos da personalidade são a grande preocupação da ordem 

jurídica atual, assumindo o lugar antes ocupado pelo patrimônio. Assim, o 

                                                           
32 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana, 2004, p. 24.  
33 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana, 2004, p. 25. 
34 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade: aspectos essenciais. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 123. 
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ordenamento se adapta na velocidade exigida pelos tempos modernos para abarcar 

cada vez mais direitos, tornando a proteção hegemônica em relação à 

personalidade, seja ela consequência lógica da aferição de capacidade ou pelo 

ordenamento. 

 

2.2 A evolução dos Direitos da Personalidade no ordenamento jurídico 
brasileiro 
 

Em uma análise baseada a princípio no Código Civil de 1916, observa-

se que não havia qualquer menção aos direitos da personalidade no capítulo 

atribuído às pessoas naturais, porém a matéria não era ignorada pelos 

doutrinadores. 

Teixeira de Freitas já havia tratado do assunto com pioneirismo em seu 

livro anterior à edição do Código. O autor e os demais doutrinadores da época, no 

entanto, não entendiam que a ofensa aos direitos da personalidade poderia produzir 

reparações civis, pois não acreditavam ser possível atribuir valor aos direitos que 

decorrem da individualidade. Por esse pretexto, em face de descumprimento, só 

seria possível a aplicação de uma sanção no âmbito penal35. 

Além de Teixeira de Freitas, Clóvis Beviláqua chegou a cuidar em sua 

obra antecedente à edição do Código Civil de 1916 da existência de direitos da 

pessoa, aos quais denominou de jus personarum. Atribuiu, contudo, exclusivamente 

à Constituição a tutela de tais direitos, em uma clara confusão conceitual dos 

direitos da personalidade com os direitos fundamentais, o que será tratado em 

fragmento específico36. 

Apenas com o decorrer dos anos, em consequência dos acontecimentos 

históricos que propiciaram uma nova visão acerca dos direitos do homem, a tutela 

da personalidade assumiu, aos poucos, novos contornos. 

A mudança, todavia ocorreu em decorrência do impacto trazido pela 

Constituição Federal de 1988. Assim, tendo em vista a previsão constitucional, os 

doutrinadores passaram a reconhecer sem ressalvas a importância dos direitos da 

                                                           
35 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade de acordo com o novo Código Civil. 

2005, p. 44. 
36 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade de acordo com o novo Código Civil. 

2005, p. 45. 
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personalidade para a defesa dos direitos das pessoas no âmbito do Direito público 

e privado. 

A evolução no entendimento foi essencial para que fosse editada 

legislação infraconstitucional que reconhecia a titularidade de direitos da 

personalidade específicos37, antes mesmo do Código Civil de 2002.  

O fortalecimento e a solidificação dos direitos da personalidade no âmbito 

do Direito privado brasileiro se deu, entretanto, somente após a edição do Código 

Civil de 2002, que reconheceu expressamente pontos essenciais de tais direitos, 

sendo o projeto Miguel Reale aprovado sem ressalvas. 

Com isso, além das previsões já contidas na Constituição Federal de 

1988 e na legislação infraconstitucional que a seguiu, com a edição do Código Civil 

de 2002, estabeleceu-se um regime comum aplicável aos direitos da personalidade, 

bem como alguns direitos da personalidade em espécie. 

Carlos Bittar, sobre a previsão do Código Civil de 2002, aduz: 

 
Assim, se os direitos da personalidade encontravam disciplina esparsa e 
marginal na legislação codificada anterior, o atual Código trata de maneira 
sistematizada da matéria, discutindo inclusive aspectos hodiernos dos 
reflexos da tecnologia em face dos direitos. Assim fazendo, não esgota a 
disciplina da matéria38. 

 

Assim, faz-se necessária a análise de artigos específicos do capítulo 

dedicado aos direitos da personalidade para a posterior compreensão do recorte a 

que se propôs o presente trabalho.  

Com efeito, o artigo 11 do Código Civil inaugura a disciplina da matéria, 

demonstrando a essencialidade dos direitos da personalidade ao tratar das 

características fundamentais da intransmissibilidade e irrenunciabilidade, todavia, 

acertadamente, o legislador põe a salvo previsões legais em sentido contrário. 

As demais características dos direitos da personalidade, fruto da 

construção doutrinária e acolhidas em caráter quase universal, são: vitaliciedade, 

imprescritibilidade, indisponibilidade mitigada, extrapatrimonialidade e 

impenhorabilidade. 

                                                           
37 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 74. 

O autor cita o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90), a Lei do Transplante (Lei n. 9434/97) e a Lei de direitos autorais (Lei 
9.610/98) como exemplos de leis que tutelam direitos da personalidade antes mesmo da edição do 
Código Civil de 2002. 
38 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 100  
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Adiante, o artigo 12 garante a possibilidade do titular de direitos exigir 

que cesse lesão ou ameaça a direito e de reclamar perdas e danos, sem prejuízo 

das demais sanções cabíveis. 

Por sua vez, o artigo 17 protege a honra do titular contra ataques cada 

vez mais comuns perante os avanços das mídias digitais. Desse modo, previu a 

impossibilidade de outrem utilizar o nome da pessoa em publicação ou exposição 

que a exponha ao desprezo, mesmo quando não existe intenção difamatória39. 

Ponto de primordial interesse na temática do ensaio é a previsão 

constante no artigo 20, no qual consta a proteção expressa do direito à honra e à 

imagem, garantindo a tutela da pessoa humana e suas projeções contra qualquer 

ato que fira sua honra, boa fama ou respeitabilidade. 

Ademais, fundamental é a atribuição de titularidade dos direitos da 

personalidade às pessoas jurídicas, conforme previsto no artigo 52 do Código Civil 

de 2002. Assim, sobressai garantida a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer 

danos extrapatrimoniais da mesma forma que a pessoa natural. 

Destarte, o artigo valoriza o direito positivo que concedeu personalidade 

às empresas, reconhecendo tratamento semelhante em caso de desrespeito aos 

direitos da personalidade, sejam os titulares pessoas naturais ou jurídicas. A súmula 

227 do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser cabível indenização moral às 

pessoas jurídicas, reafirmando, assim, a efetiva titularidade de direitos da 

personalidade às pessoas jurídicas. 

A análise aprofundada da titularidade de direitos da personalidade pelas 

pessoas jurídicas é imprescindível para o tema em apreço. Em razão desse fato, a 

matéria será pormenorizada em momento específico. 

Por fim, o Código Civil versou sobre os principais pontos dos direitos da 

personalidade, mas, cabe salientar, a doutrina é unânime em reconhecer que a 

expansão desses direitos é notória, não sendo um rol exaustivo, mas plenamente 

passível de inovação, seja na interpretação ou criação em extravagante 

legislação40. 

A promoção e a proteção humana não restam suficientemente 

celebradas em um rol exaustivo, assim: 

                                                           
39 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 107. 
40 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005,  p. 

109. 
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[...], não há um número fechado (numerus clausus) de hipóteses tuteladas: 
tutelado é o valor da pessoa, sem limites, salvo aqueles postos no seu 
interesse e no interesse de outras pessoas humanas. Nenhuma previsão 
especial pode ser exaustiva, porque deixaria de fora, necessariamente, 
novas manifestações e exigências da pessoa, que, com, o progredir da 
sociedade, passam a exigir uma consideração positiva41. 

 

Com o reconhecimento de que não é exaustivo o rol do Código Civil, cabe 

esclarecer a tipificação dos direitos da personalidade, visto que não há o 

reconhecimento expresso de cláusula geral no Código Civil Brasileiro, tampouco na 

Constituição Federal, aspecto que coube à doutrina discutir. 

Nesse diapasão, a existência de um direito de personalidade geral é 

ponto a ser analisado no Brasil. Consoante exprime Leonardo Zanini: 

 

[...] ainda que não tenha havido o reconhecimento expresso do direito geral 
da personalidade, nada impede sua admissão por meio de uma 
interpretação conjunta das normas do Código Civil e da Constituição, como 
fizeram os alemães, que hoje, a despeito da ausência de previsão 
expressa no BGB, não tem dúvidas quanto ao seu acolhimento pelo 
ordenamento jurídico42. 

 

 A maioria da doutrina brasileira defende a existência de uma cláusula 

geral dos direitos da personalidade. De efeito, mesmo que não tenha sido 

denominado como tal, o princípio da dignidade da pessoa humana serviria como 

cláusula geral constitucional. Sobre tal corrente, explanam Cristiano de Farias e 

Nelson Rosenvald: 

 

Assim sendo, é possível vislumbrar o direito à vida digna (dignidade da 
pessoa humana), a partir da intelecção do art. 1, II, da Constituição da 
República como o pressuposto lógico da personalidade humana e, 
consequentemente, dos próprios direitos da personalidade. Enfim, é 
verdadeira cláusula geral de proteção da personalidade, nos moldes da 
necessária proteção genérica da personalidade humana mencionada 
alhures e também encontrada no ordenamento português e italiano43. 

 

                                                           
41 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da dignidade humana. In: MORAES, Maria Celina 

Bodin de. (coord.). Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006,  p. 
54. 
42 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade: aspectos essenciais. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 156. 
43ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil – teoria geral. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 172 -173 
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Elimar Szaniawski44 e Francisco Amaral45 também defendem a tese da 

existência de uma cláusula geral de proteção da personalidade no ordenamento 

brasileiro, diferenciando-se de Portugal46 pelo fato de que, no Brasil, essa proteção 

se daria com base na dignidade da pessoa humana prevista na Constituição 

Federal. 

Dessa maneira, a recorrência à dignidade como cláusula geral prioriza a 

pessoa humana, flexibiliza o direito vigente e garante a proteção e a tutela dos 

desdobramentos da personalidade, promovendo todos os direitos a ela 

relacionados, ainda que implícitos, pela aplicação do princípio constitucional47. 

Eis aí a relevância da adoção da cláusula geral como garantia da tutela 

da pessoa no sistema aberto que hoje forma o Direito positivo, pois, só assim, não 

escapa em última análise do princípio constitucional nenhum desdobramento e 

adaptação que os direitos da personalidade possam sofrer.  

Por outro lado, o reconhecimento de um direito geral de personalidade 

não retira a importância da previsão de direitos específicos, já que a previsão de 

tais direitos, que têm motivos robustos e históricos para estarem antevistos 

expressamente, possibilita uma tutela jurídica efetiva, além de não trivializar a 

utilização da dignidade da pessoa humana. Nessa linha de raciocínio: 

 
De qualquer forma, não obstante a elevação da tutela da pessoa humana 
ao ápice do ordenamento jurídico, devemos ficar atentos à utilização da 
cláusula geral da dignidade da pessoa humana, a qual deve ser restringida 
às manifestações essenciais da personalidade humana, pois ela não pode 
ser usada como solução para todo e qualquer problema jurídico, sob pena 
de sua banalização e consequente enfraquecimento48. 

 

De semelhante modo, a situação oposta, com o acolhimento dos direitos 

da personalidade como numerus clausus, atinge os interesses da personalidade 

                                                           
44 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993. 
45 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
46 “A Lei e a doutrina referem-se usualmente a um direito subjectivo geral da personalidade e a 

vários direitos subjectivos especiais da personalidade. O direito geral de personalidade estaria 
sediado no artigo 70 do Código Civil.” (VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de 
Personalidade. Coimbra: Edições Almedina, 2006, p. 61.) 
47 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da dignidade humana. In: MORAES, Maria Celina 

Bodin de. (coord.). Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006,  p. 
55. 
48 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade: aspectos essenciais. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 89. 
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que são de caráter elástico, adaptável a novas realidades e em franca evolução e, 

por esse motivo, não podem ser reféns de um rol taxativo. 

Sobre a nova configuração do Direito privado com previsão de direitos no 

âmbito constitucional e em legislações extraordinárias e especiais, tem-se a noção 

de que 

 
Isso tudo não significou o fim dos tradicionais códigos civis, como queriam 
muitos juristas, mas sim resultou na substituição de um monossistema, 
antes representado pelo código Civil, por um polissistema, que está 
construindo uma nova interpretação unificadora e revigoradora do direito 
privado49. 

 

Logo, os direitos da personalidade no Brasil encontram proteção no 

Código Civil e na Constituição Federal, além de leis infraconstitucionais que 

preveem direitos da personalidade específicos. 

Assim, não sendo os direitos da personalidade um rol taxativo, estão 

esses direitos em plena evolução, sempre voltado para a consecução da dignidade 

da pessoa humana como cláusula geral, ainda que implícita. 

 

2.3 Direitos da Personalidade e Direitos Fundamentais 

 

É inegável a afinidade entre os direitos da personalidade e os direitos 

fundamentais. As categorias, entretanto, não são assimiláveis e a distinção 

estrutural é essencial ao trabalho e para o entendimento da diferenciação existente, 

além da necessidade de assimilação da tendência moderna à mitigação da 

dicotomia em prol da efetividade e da integralidade.  

O âmbito de proteção dos direitos da personalidade é a primeira 

diferença marcante, pois é no Código Civil que se encontra a base primária de sua 

proteção, atendendo aos particulares nas suas relações entre si com uma essência 

igualitária, que remete a uma visão privatista. 

A positivação constitucional dos direitos da personalidade, porém, é 

realidade cada vez mais crescente, possibilitando transformações e consequências 

jurídicas, como a de que com a constitucionalização o legislador é impedido de 

modificar a legislação infraconstitucional de modo a atingir os direitos da 

                                                           
49 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101. 
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personalidade. Ademais, se aumenta o alcance normativo com a vinculação judicial 

à Constituição50. 

 
Conquanto a flagrante e progressiva constitucionalização do Direito 
privado, não parece ser adequada a utilização exclusiva de previsões 
constitucionais para a solução de conflitos nas relações entre particulares 
em posição de igualdade, pois [...] a doutrina alemã majoritária, a qual foi 
aceita no nosso país, tem validade vertical na pirâmide hierárquica das 
normas, mas não horizontal, é dizer: salvo algumas exceções, que 
confirmam a regra, ele não vale imediatamente na relação cidadão-
cidadão51. 
 

Sem embargo, nada impede o emprego imediato de normas 

constitucionais, sem que haja qualquer intervenção normativa pelo legislador 

ordinário em caso de flagrante desrespeito à dignidade da pessoa humana. Apenas 

não é o melhor caminho a ser seguido. 

Portanto, a previsão dos direitos da personalidade no Código Civil e na 

legislação infraconstitucional demonstra que não há necessidade de se recorrer, na 

maioria do casos, à cláusula geral de proteção constitucional, visto que o Direito 

privado possui arcabouço suficiente, além de ser o meio mais adequado, para 

particulares buscarem a promoção da tutela da personalidade. 

No concernente aos direitos fundamentais, estes não foram concebidos 

para regular relações privadas e, por esse pretexto, inserem-se na esfera do Direito 

público, encontrando previsão completa no Texto Constitucional e tutelando as 

situações que envolvem o Estado e até mesmo particulares, desde que evidentes a 

desigualdade e a supremacia de uma das partes. 

Portanto, o direito de ação, o direito à liberdade, o direito à propriedade 

privada e o direito de voto são alguns dos exemplos de direitos fundamentais que 

podem, até mesmo, não guardar referência com a tutela direta da personalidade, 

como é o caso da garantia de acesso aos tribunais ou o direito à conservação do 

patrimônio cultural. 

Em síntese, os direitos fundamentais são públicos, ao passo que os da 

personalidade são privados. Os primeiros protegem a personalidade contra os 

                                                           
50MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato. Direitos da 

Personalidade. São Paulo: Atlas, 2012, p. 32-33 
51 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade: aspectos essenciais. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 60. 
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arbítrios do Estado, enquanto os direitos da personalidade, na esfera privada, 

resguardam as pessoas contra atentados e ações dos seus semelhantes52. 

Quanto ao objeto, é inegável a conexão entre os direitos fundamentais e 

os direitos da personalidade, sendo capaz de influenciar um relacionamento 

normativo para a tutela da personalidade, Capelo de Sousa esclarece, entretanto: 

 
Esta larga coincidência entre os direitos de personalidade e os direitos 
fundamentais não significa assimilação ou perda da autonomia conceitual 
recíproca, pois tais categorias jurídicas, mesmo quando tenham por objeto 
idênticos bens de personalidade, revestem um sentido, uma função e um 

âmbito distintos, em cada um dos planos em que se inserem53. 

  

Tal significa exprimir que os direitos da personalidade tutelam situações 

de igualdade com um cunho privatista, ainda que sobrepostas ou subpostas aos 

direitos fundamentais, enquanto os direitos fundamentais encontram referência nas 

relações de poder, com incidência pública, ainda que protagonizem efeitos na vida 

dos particulares54. 

Por essa razão, os direitos da personalidade só são tutelados por 

instrumentos do Direito Constitucional se qualificados como tais por analogia de 

substância; caso contrário, os direitos da personalidade são plenamente protegidos 

por intermédio de instrumentos civilistas, porquanto as categorias não se 

confundem e não há total coincidência entre os direitos55. 

Assim, observando-se um mesmo objeto reconhecido como direito 

fundamental e direito da personalidade, como a intimidade, podemos notar uma 

proteção relativamente às ações de particulares (direito da personalidade), além da 

inibição do comportamento do Estado ante a intimidade da pessoa (direito 

fundamental), não existindo predominância entre ambos, pois tutelam planos 

distintos de um mesmo objeto. 

                                                           
52 DE MATTIA, Fábio Maria. Direitos da personalidade: aspectos gerais. Estudos de Direito Civil. 

Antônio Chaves (coord). São Paulo: Revista do Tribunais, 1979, p. 103. 
53 CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo Rabindanath. O direito geral da personalidade. 

Coimbra: Coimbra Editora, 201, p. 584. 
54 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. 3. ed. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2000,  p. 59. 
55 MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz; FRUET, Gustavo Bonato. Direitos da 

Personalidade. São Paulo: Atlas, 2012, p. 62 
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Cumpre enaltecer, entretanto, o fato de que a Constituição têm 

consagrado cada vez mais como fundamentais os mais importantes direitos da 

personalidade, atribuindo proteção especial, como aclara Leonardo Zanini: 

 
Com isso, fica claro que há na Constituição direitos que são considerados, 
ao mesmo tempo, direitos da personalidade e direitos fundamentais, mas 
também há aqueles que apenas são direitos fundamentais, não 

enquadráveis na categoria dos direitos da personalidade56. 

A constitucionalização do Direito privado se deu com o reconhecimento 

da dignidade da pessoa humana como ponto central da luta para a plena efetivação 

dos direitos. Desde então, o fenômeno é sempre mais marcante, concorrendo para 

a minimização da dicotomia entre o público e o privado em um movimento complexo 

e unificador, fazendo com que a Constituição seja mais ativa na vida privada e que 

as cláusulas abertas modifiquem os conceitos mais tradicionais do Direito Civil57.  

Nessa lógica, deslinda Capelo de Sousa: 

 
De todo o modo, apesar destas destrinças, verifica-se como vimos, uma 
tendência, face ao reconhecimento constitucional da dignidade da pessoa 
humana no quadro das relações sociais, para os direitos da personalidade 
serem também tutelados, no plano constitucional, como direitos 
fundamentais58. 

 

A “publicização” do Direito privado é seguida pela privatização do Direito 

público, no qual técnicas específicas de cada grupo se aplicam a ambos com cada 

vez maior naturalidade. Além disso, o Direito público hoje trata de interesses 

havidos ordinariamente como privados, e o Direito privado está constantemente 

mais limitado em sua liberdade em nome do interesse público59. 

De tal modo, a realidade atual da positivação e a frequente mutação ante 

a complexidade da disciplina, não aceita um critério rígido para divisão entre os 

bens tutelados pelos direitos da personalidade e os direitos fundamentais, pois 

                                                           
56  ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade: aspectos essenciais. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 60. O autor complementa: “O mesmo ocorre na legislação ordinária 
especialmente no Código Civil, que prevê direitos da personalidade que estão arrolados na 
Constituição como direitos fundamentais, porém, não deixa de dispor sobre direitos que tão 
somente podem ser considerados direitos da personalidade. Por isso, nem todos os direitos 
fundamentais constituem direitos da personalidade, bem como nem todos os direitos da 
personalidade são direito fundamentais.” 
57 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 61. 
58CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo Rabindanath. O direito geral da personalidade. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2011, p. 585. 
59 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002., p. 55-56. 
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ambos são conexos quando se aborda a dignidade da pessoa humana, já que o 

princípio “supera a setorização da tutela jurídica60”. 

 

 

 

 

2.4 Natureza, fundamentação e conceito dos Direitos da Personalidade 

 

Cumpre analisar a conceituação de pessoa e de personalidade de 

maneira superficial para adentrar em uma denominação específica, até para que se 

evite uma confusão semântica na caracterização dos direitos da personalidade. 

A caracterização do ser humano como titular de direitos passou por 

diferenciações claras, de acordo com o período histórico estabelecido e da 

sociedade na qual estava enquadrado, importando, durante grande parte desse 

período, inclusive a posição social que ocupava. 

Não obstante o ser humano ser o responsável pelo surgimento do Direito, 

sendo destinatário finalístico e fundamental da ordem jurídica, haja vista ser o 

fundamento ético-ontológico deste. Neste sentido, deslinda Pedro Pais de 

Vasconcelos61 a ideia de que as pessoas são responsáveis por toda a elaboração 

do Direito e sua evolução. 

A pessoa, considerada em sua abrangência de significados, é o centro e 

a justificativa pela qual as normas são redigidas, o que se relaciona, posteriormente, 

com a dignidade positivada que lhe é própria e tem como consequência a 

possibilidade de ser titular de direitos e obrigações, sendo tal suscetibilidade produto 

da qualidade de ser humano, determinada pelo direito positivo. 

Assim, a dignidade é qualidade integrante e irrenunciável do ser humano, 

de sorte que não pode ser concedida ou retirada, sendo hoje parte indissociável da 

sua qualificação, pois possibilita a autonomia e a capacidade de estar vivo. Desse 

modo, não se pode cogitar uma pretensão de determinada pessoa em vir a ser titular 

                                                           
60 TEPEDINO, Gustavo. Introdução: crise das fontes normativas e técnica legislativa na parte geral 

do Código Civil de 2002. In: TEPEDINO, Gustavo (coord.). A parte geral do novo Código Civil: 
Estudos na perspectiva civil-constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 24. 
61 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de Personalidade. Coimbra: Edições Almedina, 2006, 

p. 6. 
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da dignidade, pois todos os indivíduos carregam consigo a dignidade, 

independentemente de qualquer solicitação62. 

Por uma conquista histórica, todo ser humano é considerado pessoa para 

o Direito. Todavia, a afirmação de que toda pessoa é inexoravelmente um ser 

humano não é verdadeira. 

Contudo, respeitadas as considerações expostas sobre o conceito amplo 

de pessoa, importante é salientar a necessidade de adoção da caracterização da 

pessoa sob uma óptica jurídica, não cabendo internalizar conceitos filosóficos, 

religiosos ou até mesmo biológicos para tal apreciação, em decorrência da 

divagação sobre o tema. 

Na lição de Pontes de Miranda63, assim como para uma boa parte da doutrina 

tradicional64, a caracterização da pessoa para o Direito estava intimamente ligada à 

capacidade de ser sujeito de direitos65. A pessoa, outrossim, dependia unicamente 

dessa qualificação para que fosse reconhecida como tal. A concepção clássica, 

embora correta, merece críticas pontuais, de tal forma que 

 
Os tratamentos formalistas, porém, encontram-se atualmente na 
contramão da evolução jurídica. A tendência do Direito é caminhar rumo a 
à efetivação da proteção da pessoa, buscar o equilíbrio entre a formalidade 
necessária à segurança jurídica e os juízos ponderados que a 
materialização dos direitos requer. Por isso, uma definição de pessoa que 
se restrinja a equiparar a consideração do ser humano a uma 
consequência da atribuição de direitos e obrigações pelo ordenamento 
jurídico não mais pode ser adequada66. 

 

Uma conceituação moderna de pessoa para o Direito é a que 

desvencilha-se de qualquer acepção vulgar que a relacione estritamente com o 

                                                           
62 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e Direitos Fundamentais na 

Constituição de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 42. 
 
63 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: Bookseller, 2001, p. 35. 
64 Orlando Gomes também atribui à pessoa natural e jurídica a caracterização de sujeitos de 

direito. (GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
142) 
65 “Sujeito de direito é todo ente, seja grupo de pessoas, seja universalidades patrimoniais, a que o 

ordenamento jurídico atribui capacidade jurídica”. (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato 
jurídico: plano de eficácia. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 125.) Ou ainda, “sujeito de direito é a 
pessoa a quem a lei atribui a faculdade ou a obrigação de agir, exercendo poderes ou cumprindo 
deveres”. (GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
142.) 
66 DE ALMEIDA, Kellyne Laís Laburú Alencar. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade 

– perspectiva do direito português. In: MIRANDA, Jorge; RODRIGUES JÚNIOR, Otavio Luiz; 
FRUET, Gustavo Bonato. Direitos da Personalidade. São Paulo: Atlas, 2012, p. 69. 
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homem em si ou com aspectos valorativos alheios ao substrato jurídico. Assim, 

considera-se a pessoa como a destinatária dos comandos normativos, posição que 

pode ser ocupada por qualquer ente que, como sujeito de direitos e obrigações com 

personalidade e capacidade processual e material, possa ser reconhecido como 

pessoa. Consequentemente, a acepção jurídica de pessoa aproxima as pessoas 

físicas dos demais entes personalizados e o sentido vulgar da palavra não pode ser 

transportado para a esfera do Direito67. 

Superada a conceituação de pessoa, com o devido reconhecimento da 

importância do conceito que trazia a doutrina clássica, cabe analisar a 

personalidade. 

A personalidade vulgarmente considerada exige a superação da ideia de 

aptidão para ser sujeito de direitos68 e a efetiva conceituação como um conjunto de 

qualidades e atributos provenientes da interioridade somático-psíquica, como das 

dimensões relacionais de cada indivíduo, não possui um caráter estático, pois é 

patente o evoluir da caracterização que as condições específicas do tempo são 

capazes de alterar, formando a personalidade69.  

Ademais, a personalidade não se confunde com a pessoa, visto que esta 

é o sujeito que possui existência própria, enquanto aquela é a susceptibilidade do 

sujeito em agir de determinada maneira na condução da relação jurídica.  

Sobre o aspecto valorativo, Adriano de Cupis ressalta que a 

personalidade só tem valor concreto quando traz em si o conteúdo essencial para 

o seu reconhecimento, ou seja, ao ser encarada em conjunto com os direitos 

essenciais que lhe qualificam70. 

Seguindo a mesma linha, Maria Celina Bodin de Moraes ilumina: 

 
Daí sustentar-se que a personalidade humana é valor, um valor unitário e 
tendencialmente sem limitações. Assim, não se poderá, com efeito, negar 
tutela a quem requeira garantia cobre um aspecto de sua existência para 
o qual não haja previsão específica, pois aquele interesse tem relevância 
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Editor, 2006, p. 37 
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Civil interpretado conforme a Constituição da República. V. 1. Rio de Janeiro: Renovar, 2004,  
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ao nível do ordenamento constitucional e, portanto, tutela também em via 
judicial71. 

 

Enfim, sob um viés jurídico, a personalidade deve ser encarada sempre 

como o centro em uma situação tematizada, assumindo caráter jurídico. Capelo de 

Sousa apresenta a personalidade: 

 
Concluindo, poderemos definir positivamente o bem da personalidade 
humana juscivilisticamente tutelado como real e o potencial físico e 
espiritual de cada homem em concreto, ou seja, o conjunto autônomo, 
unificado, dinâmico e evolutivo dos bens integrantes da sua materialidade 

física e do seu espirito reflexivo, sócio ambientalmente integrados72. 

 

Um entendimento atual e jurídico da personalidade supera ainda o viés 

espiritual exposto por Capelo de Souza; com isso, a personalidade é caracterizada 

por Simone Eberle como: 

 
Essa performance, contudo, apenas se efetiva, porque, previamente, no 
momento de sua eleição, tais seres foram ainda dotados de uma aptidão 
básica e essencial, que os caracteriza como pessoas: a possibilidade de 
atuarem como personagens da cena jurídica, figurando, ativa e 
passivamente, nos pólos da relação jurídica. A essa suscetibilidade deu-
se o nome de personalidade73. 

 

Sendo assim, cabe reconhecer o caráter dinâmico da personalidade e o 

importante papel jurídico de compatibilizar os direitos essenciais atribuídos à ela 

aos bens jurídicos alheios à personalidade. 

Enfim, se chega à conceituação dos Direitos da personalidade, 

estritamente relacionada com as formulações já abordadas e dependente da 

fundamentação e da natureza que se atribui a tais direitos. 

O surgimento dos direitos da personalidade está ligado à ideia do 

Jusnaturalismo. Com isso, no início da formulação teórica, os direitos da 

personalidade eram inegavelmente encarados como direitos naturais e, por 

consequência, subjetivos em relação ao ser humano.  
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Desse modo, a posição majoritária ainda o classifica como direito 

subjetivo. Francisco Amaral74 aduz que é consenso considerar os direitos da 

personalidade, mesmo dotados de uma certa imprecisão, como direitos subjetivos, 

inatos à própria pessoa nos aspectos essenciais e constitutivos. 

Pedro Pais de Vasconcelos, acerca da natureza dos direitos da 

personalidade, escreve: 

 
O direito subjectivo de personalidade não é um “direito sobre si próprio” e 
não tem como objeto a pessoa do seu titular. Tem como fim a realização, 
o respetio e a proteção da dignidade pessoal e humana do seu titular e tem 
como meios uma pluralidade de poderes de diversa ordem que são hábeis 

para assegurar o êxito na realização desse fim75. 

 

Carlos Bittar defende a subjetividade dos direitos: 

 
A tese prevalecente considera que são direitos ínsitos na pessoa, em 
função de sua própria estruturação física, mental e moral. Daí, são dotados 
de certas particularidades, que lhes conferem posição singular no cenário 

dos direitos privados76. 

 

A subjetividade dos direitos da personalidade foi pela primeira vez posta 

em xeque por Savigny e a Escola Histórica do Direito, que não aceitava a 

possibilidade de haver direito do homem sobre si mesmo, conforme visto. Apesar 

das teorias negativistas restarem superadas, “Tendências para negar esse direito 

manifestam-se, ainda, na prática, em face da evolução da ciência e da tecnologia, 

como tem sido lembrado pelos doutrinadores77”.  

De fato, uma visão estritamente subjetiva não é apta a explicar situações 

específicas, como o reconhecimento de direitos da personalidade após a morte ou 

a falência, ou, até mesmo, antes da vida, no caso do nascituro. Com isso, existe 

clara flexibilização do caráter subjetivo de tais direitos, haja vista a possibilidade de 

expansão da aplicação.  

Respeitar a vontade do sujeito na tutela dos interesses e considerar que 

cabe aos titulares da personalidade pedir a proteção de direitos específicos da 
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personalidade é reconhecer a subjetividade de tais direitos, mesmo que, em alguns 

casos, a tutela seja garantida de modo objetivo por conta de características próprias. 

Quanto à fundamentação dos direitos da personalidade, os autores 

tradicionais os relacionam com o Direito Natural: 

  

Situamo-nos entre os naturalistas. Entendemos que os direitos da 
personalidade constituem direito inatos – como a maioria dos escritores 
ora atesta – cabendo ao Estado apenas reconhece-los e sancioná-los eu 
um ou outro plano do direito positivo – em um nível constitucional ou em 
nível de legislação ordinária -, e dotando-os de proteção própria, conforme 
o tipo de relacionamento a que se volte, a saber: contra o arbítrio do poder 
público ou as incursões de particulares78. 

 

Limongi França também é defensor da base jusnaturalista dos direitos da 

personalidade e atribui às imposições da natureza resultantes das faculdades 

exercidas pelo homem a constituição de tais direitos79.  

Não parece razoável, no estado em que se encontra a positivação dos 

direitos da personalidade na atualidade, atrelar ao Direito Natural e a uma 

consciência universal a aplicação e o estabelecimento de tais direitos sem qualquer 

consideração acerca da realidade temporal em que se insere. Gustavo Tepedino80 

assevera que os adeptos dessa teoria buscam apoio em fontes supralegislativas 

para a aplicação dos direitos. 

Rabindranath V. A. Capelo de Sousa81 ressalta que o Direito não é algo 

instantâneo, mas sim o resultado de um fenômeno histórico no qual diversos valores 

vão se sedimentando, o que por si já impossibilitaria a fundamentação dos direitos 

da personalidade nos direitos naturais. 

Luiz Edson Fachin82 relaciona os direitos existenciais como decorrência 

do princípio da dignidade humana, defendendo o ponto de vista de ser este princípio 

                                                           
78 Carlos Bittar conclui que não se pode limitar ou reduzir os direitos a uma ordem positiva ou 
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produto da edificação histórica do homem, e, como se encontra positivado no 

ordenamento pátrio, não tem como admitir que sejam fundamentados os direitos da 

personalidade como direitos inatos. 

Ademais, a mudança na delimitação da dignidade da pessoa humana ao 

decurso temporal faz com que ela não possa ser reduzida a uma condição inata, já 

que relacioná-la ao Direito natural excluiria o fato de que a dignidade da pessoa 

humana é fruto do desenvolvimento histórico e cultural que propiciou um significado 

pleno e abrangente da raiz fundadora de todos os direitos da personalidade. 

Além disso, sobre a fundamentação dos direitos da personalidade, 

conclui Leonardo Estevam de Assis Zanini que 

 
Assim, parece-nos que hoje não se pode negar que os direitos da 
personalidade são aqueles direitos positivados em determinado momento 
histórico, que certamente sofrerão os influxos das mudanças sociais, que, 
a cada dia que se passa, ocorrem de forma mais rápida, o que no futuro 
conduzirá à alteração do quadro83. 

 

Dessa maneira, a positivação segue uma tendência moderna de 

interpretar a legislação, não guardando qualquer paralelo com a positivação estrita 

que alguns doutrinadores defendiam no passado. 

O Direito positivo avançou no sentido de não vincular os direitos da 

personalidade ao que está diretamente explícito na legislação, pois existe hoje o 

reconhecimento de uma abertura do sistema jurídico que possibilita a ampliação do 

rol dos direitos da personalidade sem que seja preciso, para isso, se basear em 

uma fundamentação jusnaturalista84 . 

A delimitação não existe para excluir casos exteriores ao previsto, traduz 

apenas modelos de concretização, não cobrindo a totalidade dos casos possíveis 

de ocorrência, pois a tipificação não constitui um limite85. 

Ademais, a fundamentação no atual estágio de desenvolvimento dos 

direitos da personalidade no Direito natural atingiria em cheio a eficiência; assim 

como a proteção hoje conferida pelos direitos da personalidade vai além da 

                                                           
83 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade: aspectos essenciais. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 123 
84 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da Personalidade: aspectos essenciais. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 123 
85 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de Personalidade. Coimbra: Edições Almedina, 2006, 

p. 66. 
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existência do sujeito, visto que as situações jurídicas e a própria dignidade estão 

previstas em ordenamento e são passíveis de proteção na aplicação86. 

Outrora, a previsão de princípios éticos no direito positivo permite que 

valores sejam aplicados de acordo com a evolução do homem moderno, respeitado 

o aspecto histórico e evolutivo tão característico do direito positivo. 

Com isso, passa-se à conceituação dos direitos da personalidade, sendo 

fundamental o papel da doutrina na delimitação do conceito. Como produto dessa 

assertiva, a conceituação ganha contornos de acordo com a fundamentação e a 

natureza a qual cada autor se filia. 

Dessa forma, Carlos Bittar, seguindo a linha jusnaturalista, conceituou os 

direitos da personalidade como sendo próprios da pessoa em si, existentes na sua 

própria natureza e os referentes às projeções da pessoa com o mundo exterior87. 

Adriano de Cupis faz um paralelo dos direitos da personalidade com a 

medula espinhal, pois, para o autor, só existe a concretização e a susceptibilidade 

dos atributos do homem com a projeção de tais direitos subjetivos88.   

Jorge Miranda faz um apanhado conclusivo da conceituação trazida por 

diversos doutrinadores portugueses. Desse modo, caracteriza os direitos da 

personalidade como posições jurídicas que o homem tem pelo simples fato de 

nascer e viver, sendo aspectos imediatos da exigência da integração do homem 

que se relaciona com o ser e devir, tendo por objeto os modos de ser físico e moral 

da pessoa e os bens que se relacionam com tais modos, assim, revela o direito da 

personalidade, conteúdo necessário da personalidade e suas emanações, podendo 

ser exigido o direito por outrem89. 

Roxana Cardoso Brasileiro Borges, em uma visão mais moderna desvinculada 

da natureza do Direito, prevê que os direitos de personalidade são os que 

promovem a proteção do modo de ser da pessoa, com o intuito de garantir o livre 

desenvolvimento de sua personalidade90. 

                                                           
86 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucionalizado. 2 

ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 107. 
87 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 41. 
88 CUPIS, Adriano de.  Direitos da personalidade. Campinas: Romana, 2004, p. 24. 
89 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo IV. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 

2000, p. 58-59. 
90 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Dos direitos da personalidade e autonomia privada. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 243. 
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Enfim, os direitos da personalidade são um conjunto de direitos que se 

desenvolvem e se adaptam de acordo com a evolução do homem, garantindo a 

existência da pessoa como um fim em si mesmo, protegendo seu modo de ser, para 

que possa ter pleno desenvolvimento de sua individualidade e, consequentemente, 

sua personalidade. 

Por conta disso, os direitos da personalidade não se limitam ao que está 

explicitamente previsto na Constituição, no Código Civil ou nas diversas legislações 

infraconstitucionais. A tendência moderna aqui adotada reconhece o caráter aberto 

e adaptável do sistema jurídico, abrindo espaços para tutela das diversas 

irradiações da personalidade humana, há quem o ordenamento reconheceu como 

titular de personalidade, como é o caso das pessoas jurídicas, e suscitando, ainda, 

a possibilidade da aplicação da proteção aos entes atípicos. 

 

2.5 O direito à honra no ordenamento jurídico 

 

A construção do direito à honra como característica imprescindível para 

a composição da personalidade remonta um elemento de cunho moral, inerente, em 

suas origens, ao reduto da dignidade da pessoa humana, porém não a ela limitado. 

A síntese elaborada relaciona a necessidade de defesa da reputação e da fama 

pessoal frente a apreciação da coletividade, além disso, aborda a consciência que 

se tem acerca da estima e do decoro de si próprio quando diante de alguma 

agressão de cunho moral91.  

Honra, em sua essência, é a consciência sobre a própria dignidade e 

respeitabilidade, correlacionada ao crédito que a sociedade tem sobre quem vive 

dentro dos ditames da moral92. Adriano de Cupis segue a mesma linha, na qual se 

atém à estima do homem perante terceiros e sua noção pessoal acerca de sua 

dignidade93. 

De tal forma, grande parte da doutrina, por conta dos dois aspectos 

inerentes à honra, caracterizam-na em duas esferas, sendo elas: a honra objetiva e 

a honra subjetiva. 

                                                           
91 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 129. 
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2008, p. 1. 
93 DE CUPIS, Adriano. I Diritti della Personalitá. 2. ed. Milão: Giuffre, 1982, p. 62. 
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Carlos Bittar, sobre a divisão da honra em duas esferas, explica: 

 
O reconhecimento do direito em tela prende-se à necessidade de defesa 
da reputação da pessoa (honra objetiva), compreendendo o bom nome e 
a fama de que desfruta no seio da coletividade, enfim, a estima que a cerca 
nos seus ambientes, familiar, profissional, comercial ou outro. Alcança 
também o sentimento pessoal de estima, ou a consciência da própria 
dignidade (honra subjetiva)94. 

 

Com a máxima vênia, não se concorda com a separação, considerando 

que as duas conotações estão intrinsecamente interligadas, não há como 

estabelecer uma fronteira de onde começa e termina uma suposta divisão da honra, 

justamente pelo fato de que a divisão assume contornos artificiais, pois, no final das 

contas, a honra é indivisível e uma assertiva é decorrência da outra. 

A proteção da honra no ordenamento brasileiro se dá por intermédio da 

Constituição Federal em seu art. 5º, X, que prevê a inviolabilidade da honra e ventila 

a possibilidade de danos morais quando diante de uma afronta e garante, outrossim, 

o direito à resposta quando o atentado à honra é ocasionado por veículos de 

comunicação, conforme inciso V do mesmo artigo. 

No âmbito cível, o Código Civil tutela a honra como direito da 

personalidade em seus artigos 17 e 20, além do que a honra é uma das ideias-

matrizes e está implícita em todo o sistema, seja no âmbito do Direito de Família ou 

em condutas deflagradas pela indignidade95. 

As pessoas jurídicas também têm sua honra protegida, visto que as 

ofensas podem ir além do dano patrimonial material, implicando diretamente a sua 

boa fama e o reconhecimento no meio social. Por conta disso, o artigo 52 do Código 

Civil estendeu a proteção dos direitos da personalidade às pessoas jurídicas, muito 

se discutiu na doutrina acerca da possibilidade de danos morais e sobre uma 

suposta hegemonia da pessoa física, contudo, tal corrente não merece prosperar, 

conforme se abordará em momento específico. 

O direito à honra e sua tutela evoluiu em conjunto com a sociedade e 

suas necessidades, tanto é que em culturas mais tradicionais o homem sem honra 

perdia o caráter humanístico e era excluído da vida em sociedade96. 

                                                           
94 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 133 
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96  GARUTTI, Massimo.  Il Diritto all´Onore e la sua tutela Civilistica. V. 31. Roma: Cedam, 

1985, p. 11. 
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O decorrer do tempo exigiu dos juristas uma proteção cada vez mais 

eficaz da personalidade e suas irradiações, todavia a honra nunca ocupou plano 

hierárquico inferior, mas sim, ao longo dos anos, aprimorou sua eficácia e assumiu 

novos contornos, principalmente quando analisada juridicamente. 

À vista disso, o direito à honra é produto de uma construção lógica do 

mundo jurídico, assim como é uma construção o conceito de pessoa física, isso se 

explica porque foi o Direito que determinou que a pessoa física possa ser titular de 

direitos e obrigações, o que a diferenciava do homem propriamente dito, 

principalmente no início da construção didática da matéria.  

Em Roma, persona era apenas o homem capaz de direitos, por 

conseguinte, a capacidade de ter direitos e deveres dependiam de uma série de 

fatores que iam muito além da caracterização como homem e condicionavam a 

formação da capacidade jurídica e da personalidade aos três status determinados 

e já discutidos. Com isso, no Direito Romano, quando diante de ofensas, a 

capacidade poderia ser mitigada, existindo a possibilidade inclusive de o homem 

perder a qualidade de persona97. 

Além disso, a mudança nos contornos da escravidão após o 

assentamento da doutrina cristã fez com que a sociedade que antes via o escravo 

como objeto de direitos, passasse a considerar o caráter humano destes, porém, tal 

fato não lhes conferiu titularidade de direitos e obrigações típicas de pessoas físicas, 

pois o Direito não os caracterizava como tal98.   

No Brasil, a personalidade como atributo jurídico que concede aptidão de 

contrair direitos e obrigações se estende hoje a todos os seres humanos nascidos 

com vida. Tal abrangência só foi possível com a evolução da visão de mundo 

aplicada à teoria do Direito, sendo por isso motivada a confusão dos conceitos já 

abordados que tem origem em campos diversos: o homem natural e a pessoa física. 

Este ponto é de fundamental importância para a compreensão do 

presente trabalho, pois uma análise superficial pode fazer com se relacione à 

capacidade de ter a honra ferida objetivamente e essencialmente com a pessoa 

física, contudo, a pessoa física é criação do mundo jurídico e é só um ente dos quais 

foi atribuído a personalidade. 

                                                           
97 PINTO, Agerson Tabosa. Direito Romano. Fortaleza: Imprensa Universitária, 1999, p. 129. 
98 GOGLIANO, Daisy. Direitos privados da personalidade. São Paulo: Quartier Latin, 1982, p. 
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Além disso, a honra foi instrumentalizada e não se pode mais utilizar o 

fundamento do sofrimento e da dor para justificar uma indenização moral, sendo a 

justificativa muito mais vinculada à existência do ato ilícito afrontoso, do dano ao 

direito da personalidade e do nexo causal entre eles, abandonando a subjetividade 

típica do início da aplicação como forma de abranger mais destinatários que embora 

não tenham aparato biopsíquico, possuem personalidade e honra perante terceiros 

e essencial ao seu funcionamento para zelar. Henrique expõe essa perspectiva: 

 

Seja a pessoa física ou jurídica a vítima da violação de um direito moral, o 
efetivo sofrimento psicológico não é requisito para que se reconheça um 
dano extrapatrimonial, devendo ser superada a concepção de sua 
indenização pecuniária como um pretium doloris, de tal sorte que a suposta 
incapacidade da pessoa jurídica de experimentar sofrimento moral não tem 
referência lógica. De toda sorte, desde que reconheça à pessoa jurídica a 
idoneidade para ser titular de um bem seu conteúdo econômico, é 
inafastável que ela deve ser capaz de ressentir da sua supressão ou 
diminuição99. 

 

De fato, o desenvolvimento dos estudos e o raciocínio de construção 

transcende a caracterização originária e a abrangência limitada, tudo isso devido a 

necessidade marcante de operabilidade em relação aos entes e a necessidade de 

dinamismo peculiar do direito à honra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 HERKENHOFF, Henrique Geaquinto. Os Direitos da personalidade da pessoa jurídica de 
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3 A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E OS ENTES ATÍPICOS COMO 
TITULARES DO DIREITO À HONRA 
 

Até então, compreendeu-se os pontos cruciais sobre os direitos da 

personalidade e a importância que a honra assume no ordenamento jurídico 

brasileiro, salientando-se que a consciência sobre a relatividade e a mudança do 

conceito da honra através dos tempos é indispensável para a compreensão da 

titularidade pelas pessoas jurídicas de direito privado e pelos entes atípicos o que, 

embora pareça controverso em uma afirmação crua, será devidamente esclarecido 

no deslinde do presente capítulo. 

Os conceitos jurídicos de pessoa, personalidade, sujeito de direitos e 

capacidade são essenciais para que se constate a base que possibilitou à pessoa 

jurídica de direito privado ser encarada como destinatária da proteção pela grande 
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maioria dos doutrinadores, ainda que a proteção não seja tão efetiva como a que 

se têm para as pessoas físicas, além disso, a explanação possibilita a compreensão 

da personificação tácita dos entes atípicos.  

A averiguação minuciosa é indeclinável justamente pelo tratamento 

disperso dado pela doutrina ao tema. 

 

3.1 O sujeito de direitos, a pessoa, a personalidade e a capacidade e sua 
interdependência no ordenamento 

 

Muito embora já tenha sido abordada a pessoa e a personalidade em 

seus aspectos gerais, faz-se necessário aprofundar os temas, correlacionando-os 

com os demais, por ser a inquirição dos conceitos imprescindível para o 

desenvolvimento da temática. 

Dessa forma, o sujeito de direitos é elemento essencial para a construção 

de qualquer relação tida como jurídica, pois é entre tais sujeitos que se estabelecem 

as conexões e vínculos, principalmente quando se trata do âmbito privado. 

Pois bem, o sujeito de direitos é o portador de direitos e deveres na 

relação jurídica, sendo elemento indispensável para que se possibilite a relação, é 

ele quem se ocupa da decisão e da ação dentro de uma relação em que é convidado 

ou autorizado a participar, destarte, forma uma categoria abstrata que somente o 

caso concreto poderá delimitar100. 

A pessoa, para o Direito moderno, é acepção concreta, porém não 

corpórea, sendo a responsável por preencher o espaço abstrato do sujeito de 

direitos na relação, afinal, ser pessoa é ser capaz de direitos e deveres, já sendo 

reconhecida a capacidade de entes individuais ou coletivos de ocuparem tal posição 

justamente por serem reconhecidos como sujeitos de direitos e haver uma 

interpenetração entre os conceitos; para mais, a perspectiva moderna autoriza o 

contínuo desenvolvimento para que se abarque no conceito todos os sujeitos aos 

quais o ordenamento atribui direitos e deveres. 

Simone Eberle aduz que “ser sujeito de direito, assim como ser pessoa, 

são situações jurídicas que representam potencialidades e que, como tais, 

                                                           
100 EBERLE, Simone. A capacidade entre o fato e o direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 

2006, p. 17. 



42 

 
 

encontram-se plenamente efetivadas a despeito da prática deste ou daquele ato 

jurídico101”, ademais, sobre a possibilidade de ser sujeito de direitos e não ser 

pessoa, esclarece a autora: 

 

[...] Somente as pessoas figuram como destinatárias dos comandos 
normativos, de modo que apenas a elas é dado assumir o papel de sujeito 
de determinada relação jurídica. Se outros entes existem aos quais o 
legislador atribui subjetividade, talvez o melhor seria indagar se essa 
situação não evidencia que também eles são dotados de personalidade102. 

 

Conceitua-se a personalidade como qualidade que torna a pessoa capaz 

de ser titular de direitos e obrigações103, conferindo-lhe autonomia para a prática 

dos atos que lhe convierem; com isso, a personalidade, que tem caráter qualitativo, 

é complementada pela capacidade jurídica que delimita a utilização de tal 

personalidade no enfrentamento concreto, sendo a extensão indissociável do 

exercício da personalidade104. 

Conforme visto, a aquisição da personalidade jurídica para a pessoa 

física no Brasil se dá hoje com o nascimento com vida, havendo inclusive 

discussões acerca da personalidade jurídica do nascituro, o que pode fazer com 

que haja uma confusão conceitual entre a acepção jurídica e a natural, contudo, 

imperioso relembrar, a personalidade jurídica nem sempre foi atribuída para todas 

as pessoas, ela era concedida pela legislação àqueles que detivessem condições 

específicas105. 

Roxana Cardoso Brasileiro Borges não atribui à personalidade a 

tipificação de atributo, mas sim de valor jurídico, pois, para a autora, a ideia de 

personalidade passou por diversas mudanças no Direito Brasileiro até ser atrelada 

                                                           
101 EBERLE, Simone. A capacidade entre o fato e o direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 

2006, p. 26. 
102 EBERLE, Simone. Capacidade entre o fato e o direito. São Paulo: Sérgio Antônio Fabris 

Editor, 2006, p. 26. 
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alguém, para exercer direitos e contrair obrigações.” (BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito 
Civil. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1980, p. 180.) 
104 REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 228. 
105 A mudança na sociedade fez com que a proteção da pessoa física assumisse parâmetros de 

abrangência quase completa em relação aos nascidos e nascituros, a escravidão e a exclusão das 
mulheres na sociedade brasileira antiga são exemplos da evolução de tal abrangência. 
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à dignidade da pessoa humana e se tornar indissociável do indivíduo, quando se 

traz à baila as pessoas físicas106. 

A afirmação de que a personalidade é valor jurídico é perigosa e a 

correlação entre personalidade e dignidade da pessoa humana, apesar de real em 

sua essência, permite divagações valorativas que não cabem à ciência do Direito. 

É fato que, em suas origens, a personalidade era profundamente atrelada 

a valores, entretanto, a positivação do instituto nos Códigos modernos e a 

necessidade de expansão para a proteção dos entes, desvinculou a carga valorativa 

extrema das relações sociais. 

É justamente a exclusão das circunstâncias valorativas alheias ao mundo 

jurídico que pode levar a compreensão plena do conceito de personalidade jurídica, 

pois esta não tem por objetivo abranger a totalidade das potencialidades psíquicas 

do homem, mas abordar pontos de interesse para a conceituação jurídica. 

A tutela da personalidade faz parte da tortuosa estrada da evolução das 

relações inter humanísticas dos sistemas jurídicos igualitários que acabaram por 

permitir o abrangente reconhecimento da personalidade e da capacidade jurídica a 

todos os homens 107, contudo, o Direito não é ciência estática e, por conta disso, a 

evolução da compreensão da personalidade, sua extensão e maturação continuam 

em processo de transformação, sendo a evolução sistemática da tutela da 

personalidade algo natural e desejado. 

A personalidade jurídica é atributo da pessoa, seja ela caracterizada 

como natural ou jurídica pelo ordenamento, de ser reconhecida como um centro 

autônomo de direitos e obrigações para o Direito. 

A autonomia da ciência jurídica a afasta da tendência jusnaturalista de 

tentar correlacionar estritamente o homem natural com a pessoa física detentora de 

personalidade pelo Direito. Com isso, não se tenta isolar a realidade humana da 

jurídica, entretanto, valora-se o Direito como disciplina autônoma e diferencia-se a 

ideia da personalidade jurídica das outras interfaces que podem apresentar a 

personalidade humana e que são alheias ao Direito, o que não quer dizer o completo 

isolamento do ramo. 
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Rabindranath Campelo de Sousa aduz:  

 
Por tudo isso é que a conceituação do bem da personalidade 
juscivilisticamente tutelada, embora autonomamente referenciada a 
valorações e escopos jurídicos, deverá recolher e ponderar os contributos 
de outros ramos da antropologia, mais diretamente ligados à compreensão 
da fenomenologia humana108. 

  

Sobre a titularidade de personalidade jurídica pelas pessoas jurídicas de 

direito privado, cumpre demonstrar que a ideia de separação patrimonial destas é 

produto da doutrina alemã do século XIX, que recepcionou muitas das previsões 

romanas e canônicas para considerar pela primeira vez a existência de 

subjetividade e individualidade para entes formados por pessoas naturais, mas que 

possuem titularidade de direitos e deveres autônomos das pessoas que a 

compõem. 

Os juristas alemães ocuparam-se em criar uma doutrina moderna que 

abrangesse todos os ramos do Direito, tendo em vista a premissa de que o 

ordenamento não pode ser alheio à presença concreta de grupos independentes 

com bens pertencentes à coletividade, e, por conta disso, não pertencem 

autonomamente a nenhum de seus membros, impondo, assim, o reconhecimento 

pelo Direito da possibilidade do grupo exercer em nome próprio a defesa de seus 

direito subjetivos e deveres109. 

Savigny, ao abordar a expressão “pessoa jurídica”, a encarava como uma 

ficção jurídica necessária para que a coletividade fosse organizada para atingir fins 

específicos e pudesse, por intermédio do empréstimo da individualidade e da 

autonomia própria das pessoas naturais, realizar atos civis decorrentes da 

personalidade, o que, para o autor alemão, só poderia ser possível por intermédio 

de uma personalidade fictícia110. 

A teoria da ficção tem seu valor histórico como a propulsora do 

entendimento da pessoa jurídica como tal, contudo, encontra-se integralmente 

superada por ignorar a situação fática da pessoa jurídica, lançando mão de uma 
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abstração ilógica para defender algo que se entende hoje ser integralmente 

palpável111. 

A personalidade jurídica dos entes coletivos é uma realidade complexa 

de fato e de direito, assim como ocorre quando se trata da personalidade jurídica 

das pessoas físicas, afinal de contas, ambos os conceitos têm sua origem no âmbito 

do Direito112. 

Aceitar a realidade material da pessoa jurídica e dos entes atípicos não 

é ignorar o fato de que o homem é o início e o fim do Direito113, mas aceitar que 

tanto os entes coletivos como as pessoas físicas são produtos da construção e da 

evolução do Direito e ocupam posição igualmente prestigiada, pois buscam 

defender o homem sob os enfoques coletivo e individual como centro de imputação 

de normas jurídicas114. 

Por fim, para uma compreensão da posição aqui adotada, cabe 

asseverar que a evolução histórica e doutrinária insere a ideia acertada da não 

existência de uma identidade conceitual entre capacidade e personalidade.  

A confusão conceitual reside no fato de que as duas categorias são 

abstratas e interdependentes sem, contudo, confundirem-se. Simone Eberle conclui 

que “Enquanto a personalidade designa a susceptibilidade de ser titular de direitos 

e de ser sujeito de obrigações considerada em si mesma, a capacidade jurídica 

representa a medida dessa aptidão115”. 

Miguel Reale ao caracterizar a capacidade a relacionou com a 

personalidade, aduzindo que a capacidade seria a extensão do exercício da 

personalidade, ou seja, a medida da personalidade no caso concreto116. 

                                                           
111 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa jurídica e os direitos da personalidade. 

Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 33. 
112 FURTADO, Jorge Henrique da Cruz Pinto. Curso de Direito das Sociedades. 4. ed. Coimbra: 

Almedina, 2001, p. 32. 
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Derecho Privado, 1958, p. 36. 
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Editor, 2006, p. 46. 
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Dessa forma, aprofundados os conceitos e a abrangência de cada um 

dos itens, cabe salientar que o apego aos parâmetros valorativos alheios ao direito 

e aos conceitos jusnaturalistas ultrapassados poderá impossibilitar a compreensão 

da temática do trabalho e menosprezar a possibilidade de abrangência dos direitos 

da personalidade. 

 

3.2 A titularidade do Direito à honra pelas pessoas jurídicas de direito privado 

 

Não obstante a pessoa jurídica não tenha ocupado posição precípua na 

construção doutrinária e legislativa acerca dos direitos da personalidade, hoje não 

há dúvidas quanto a titularidade de tais direitos por estas. 

As pessoas jurídicas foram produto da necessidade de viabilização dos 

projetos do homem e acompanham a formação de objetivos coletivos desde tempos 

remotos, entretanto o caminho para o reconhecimento da personalidade para tais 

entes foi tortuoso, mas necessário frente à superioridade técnica do instituto. 

Em um primeiro momento, Roma e o centro de praticidade que dominava 

a cultura não permitiam que os juristas reconhecessem automaticamente direitos às 

entidades abstratas, contudo, caso houvesse o reconhecimento pelo Estado, eram 

atribuídos certos direitos e obrigações, situações às quais os romanos 

denominavam de collegium, corpus e uníversitas117. 

Respeitada a contribuição romana para a construção da temática, a 

abordagem mais efetiva acerca da necessidade de caracterização de patrimônio 

próprio para entidades se deu na Idade Média, frente à necessidade da Igreja 

Católica, grande proprietária de terras e posses no século XIV, de proteger seu 

extenso patrimônio. 

Para atingir tal fim, a Igreja, por meio de glosadores, queria dissociar a 

Instituição da figura de seus fiéis e de seus participantes, para isso, analisaram os 

textos romanos do período pós-clássico, o direito germânico e próprio direito 

canônico. A sistemática investigação fez com que os estudiosos chegassem ao 

conceito central de pessoa jurídica, mesmo que não utilizassem tal palavra para 
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caracterizar a possibilidade de certas organizações coletivas serem dotadas de 

personalidade, à época entendida como abstrata. 

Com isso, em uma época dominada por senhores feudais e imperadores, 

a Igreja Católica era a única entidade a quem se reconhecia o direito a posses, 

independentemente da figura de seus membros, ou seja, as posses tinham 

existência permanente que transcendiam a vida de seus formadores e não eram 

herdados pelos descendentes daqueles118. 

A questão é tão marcante que os homens que não ocupavam as posições 

sociais determinadas não poderiam ser proprietários de bens e terras, ou seja, a 

Igreja Católica enquanto pessoa jurídica possuía mais direitos da personalidade do 

que os homens comuns, o que reforça ainda mais a tese de que a caracterização 

da personalidade jurídica e a delimitação do conceito de pessoa é produto da 

evolução e da modernização do Direito e é conferido aos entes por este, superada 

a corrente naturalista. 

A cisão entre as noções de ser humano e pessoa é ponto expressivo e 

essencial para a compreensão acerca da impropriedade de conceitos naturalistas, 

haja vista não haver coincidência entre os dois conceitos em oportunidades 

específicas, tais como a escravidão e a morte civil, nas quais a personalidade é 

completamente suprimida do ser humano119. 

De tal forma, a realidade da hegemonia dos proprietários de terras e bens 

só se alterou com o advento das Cruzadas, pelo fato de que os homens que 

atravessavam a costa a fim de garantir o domínio do catolicismo acabaram por 

acumular posses e propriedades, o que provocou uma competição entre os 

soldados, a Igreja e os soberanos, esses últimos que até então detinham a posse 

da grande maioria dos bens. 

As Cruzadas e a consequente aquisição de propriedades por pessoas 

físicas alteraram drasticamente a realidade histórica e passou-se a ser autorizada 

a posse de bens e negócios de pessoas físicas alheias aos soberanos, tornando-as 

efetivamente, só então, centro autônomo de direitos e obrigações. 

Nesse diapasão, as corporações de ofício, produto da autorização dada 

às pessoas naturais a negociar, surgiram como associações ligadas estritamente À 
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figura de seus membros e, ao contrário do que ocorria com relação à Igreja Católica, 

as corporações não tinham patrimônio autônomo. 

Foi preciso um longo caminho para que a ideia de separação patrimonial 

e a efetiva personificação das entidades se solidificasse, tanto é que Pontes de 

Miranda, em 1928, era crítico da personificação por entender não ser cabível a 

aferição de vontade psicológica, autônoma e própria às pessoas jurídicas e o fato 

de emprestar à pessoa jurídica atributo exclusivamente humano seria fantasioso e 

ilógico120. 

Muito embora respeite-se a opinião do doutrinador, a negação acerca da 

personificação das pessoas jurídicas não parece razoável e o reconhecimento no 

ordenamento jurídico brasileiro foi medida estritamente necessária para a proteção 

dos direitos decorrentes da personalidade para as pessoas jurídicas. 

Analisando-se o histórico legislativo e jurisprudencial brasileiro, apesar 

de que já haviam interpretações e previsões legais que rondavam a teoria da 

personificação e o eventual reconhecimento do patrimônio autônomo, domicílio e 

capacidade postulatória, as abordagens deixavam muitas brechas e incertezas em 

relação à personificação, devido à ausência de dispositivo específico no Código 

Comercial de 1850.  

De tal modo, a personificação das sociedades comerciais assumiu 

contornos delimitados e se tornou inequívoca somente a partir das previsões legais 

do Código Civil de 1916121. 

Sobre a personificação, seguindo a tendência moderna e estritamente 

jurídica, Alexandre Ferreira de Assumpção Alves aduz: 

 

A personalidade é o papel que é distribuído a cada homem para que venha 
a representa-lo na vida jurídica e este será dado a quem seja capaz, pelo 
direito objetivo, de ser um centro de imputações de relações jurídicas, isto 
é, a tudo que esteja em condições de exercer um direito e cumprir um 
dever. Todo aquele que estiver nestas condições pode receber o direito à 
personalidade122. 
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Conquanto exista o reconhecimento acerca da personificação pela 

grande maioria dos doutrinadores, a inquietação doutrinária quando correlaciona-

se a existência da personalidade jurídica com os direitos da personalidade é 

marcante.   

Gustavo Tepedino é crítico da previsão do artigo 52 do Código Civil que 

decidiu pela aplicação às pessoas jurídicas da proteção condizente com os direitos 

da personalidade, defendendo ser um equívoco relacionar os direitos da 

personalidade e o direito ao ressarcimento do dano moral como categorias que 

podem ter as pessoas jurídicas como titulares, haja vista a diversidade de valores e 

princípios que formam as pessoas físicas, reais destinatários das normas123. 

Os que defendem tal corrente afirmam ainda que o artigo 52 do Código 

Civil apenas tomou por empréstimo a técnica dos direitos da personalidade, sem, 

sobretudo, atribuir a titularidade de tais direitos à pessoa jurídica, pois não eivada 

do mesmo conteúdo e valor e sem qualquer relação com a dignidade da pessoa 

humana. 

Rosenvald chama de ofensa à dignidade e aos seres humanos a previsão 

do citado artigo e da súmula 227 do STJ, que possibilitou a indenização por danos 

morais às pessoas jurídicas por entender incabível124; da mesma forma, Perlingieri 

cita tais referências como equívocos que merecem reforma devido à impossibilidade 

de encaixar a cláusula geral da dignidade, que seria o fundamento dos direitos da 

personalidade, para as pessoas jurídicas125. 

Raul Nepomuceno associa a impossibilidade da pessoa jurídica ser 

detentora de honra à ausência de um sentimento moral, o que, para o autor, 

margearia o conceito de honra, seja ela objetiva ou subjetiva, pelo que conclui que 

atribuir honra à pessoa jurídica é uma atividade ficcional que não deveria 

prosperar126. 

Gustavo Tepedino argui, ainda, que as lesões às pessoas jurídicas não 

atingem os bens jurídicos tradicionais da personalidade humana, mas que teriam 
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repercussão apenas no âmbito material, sendo assim capazes de influenciar 

apenas em ganhos econômicos127. 

A visão delimitada exposta e defendida pelos doutrinadores encontra-se 

ultrapassada, e o reconhecimento das pessoas jurídicas como titulares de direitos 

da personalidade é uma tendência mundial. 

A Constituição da Itália em seu art. 2º reconhece o caráter complementar 

das personalidades humanas em seus princípios fundamentais e garante os direitos 

atinentes a estas, deixando brechas para o reconhecimento da proteção até mesmo 

dos entes atípicos, vejamos: 

 

Art. 2 A república reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, 
quer como ser individual quer nas formações sociais onde se desenvolve 
sua personalidade, e requer o cumprimento dos deveres inderrogáveis de 
solidariedade política, econômica e social128. 

 

Na Alemanha, a regra disposta no art. 19, alínea 3, da Lei Fundamental 

Alemã (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) prevê a titularidade de 

direitos fundamentais pelas pessoas jurídicas de acordo com a essência e caso 

sejam compatíveis em sua natureza jurídica, sendo a aplicação de tais direitos às 

pessoas jurídicas a regra, e não a exceção. 

Contudo, importante esclarecer, apesar de o texto constitucional alemão 

ser antigo, sua compreensão alterou-se significativamente com o decurso dos anos 

por meio da jurisprudência, em uma verdadeira evolução da aplicabilidade dos 

direitos da personalidade, que passou a reconhecer a proteção para as associações 

parcialmente capazes, como também para os grupos econômicos com sede fora do 

território nacional, prestigiando a liberdade de associação e o reconhecimento das 

pessoas jurídicas e de certos entes como sujeitos de direitos e deveres129. 

Em Portugal, a previsão se deu por meio do art. 12 da Constituição, que 

prevê o gozo pelos cidadãos dos direitos e deveres constantes na Constituição, 
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destes. 
128 Constituzione italiana edizione in língua portoghese. Senato dela Repubblica, 2018. 
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assim como atribuem os mesmos direitos e deveres às pessoas jurídicas, desde 

que compatíveis com a natureza daquelas. 

Jorge Miranda ressalta que mesmo limitada a titularidade de direitos e 

deveres pela pessoa jurídica à sua natureza, a Constituição preserva a autonomia 

de grupos e instituições e protege as pessoas jurídicas em sede de direitos 

fundamentais por direito próprio, havendo entendimento doutrinário e 

jurisprudencial para proteger a titularidade de tais direitos por pessoas estrangeiras, 

em clara influência das evoluções trazidas à baila pelo Direito Alemão130. 

Remontando a discussão ao Brasil e à ausência de norma constitucional 

que atribui os direitos fundamentais da personalidade às pessoas jurídicas, 

importante salientar que se adota a divisão conceitual entre os direitos fundamentais 

e os da personalidade, contudo, em prol da efetividade e da visível interpenetração 

entre o direito privado e o constitucional no âmbito brasileiro, se faz necessária a 

análise principalmente dos primórdios da discussão acerca da pessoa jurídica como 

titular de direitos. 

Dessa forma, respeitadas as opiniões contrárias já elucidadas e 

observando o cenário anterior à promulgação do Código Civil de 2002, Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho já admitia o alcance dos direitos fundamentais e da 

personalidade às pessoas jurídicas que atuassem no Brasil131. 

Joaquim Ribas em 1977 já falava sobre a ineficiência da atribuição de 

capacidade se as pessoas jurídicas não pudessem comparecer em nome próprio 

aos Tribunais para defender seus direitos reais ou até mesmo pessoais, perdendo 

sentido a constituição de tais figuras se não atingidos tais fins132. 

Após a Constituição de 1988, Afonso da Silva sustenta que vários incisos 

do art. 5º da Constituição Federal são plenamente aplicáveis às pessoas jurídicas, 

além de salientar a existência de direitos próprios da pessoa jurídica, tais como os 

direitos aos nomes empresariais, aos signos empresariais e às propriedades de 

marcas133. 
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De tal forma, ressaltada a inexistência da expressão direitos da 

personalidade antes do Código Civil de 2002, é flagrante a intenção dos autores em 

reconhecer a pessoa jurídica como titular de tais direitos, mesmo que à época 

precisasse haver uma correlação entre a dignidade da pessoa humana e o princípio 

da isonomia. 

Com isso, os direitos da personalidade previstos no Código Civil de 2002, 

nada mais são do que a previsão pelo Direito Privado das garantias constitucionais 

privadas que já encontravam como titulares legítimos as pessoas jurídicas, 

conforme garantido por parte da doutrina.  

Mesmo assim, a previsão do art. 52 do Código Civil veio para assentar a 

matéria e redimir dúvidas quanto ao alcance de tais direitos às pessoas jurídicas, 

preenchendo a lacuna que há muito era ocupada pela doutrina, contudo não 

alterando a posição de doutrinadores que continuaram a ser contrários a aplicação. 

Como justificativa para a titularidade de personalidade pelas pessoas 

jurídicas, existem teorias diversas. Em primeiro lugar, a teoria da ficção, que ainda 

conta com o respaldo de alguns doutrinadores, encara a personificação da pessoa 

jurídica como uma ficção teórica formulada pelo Direito, para que tratassem com 

similitude situação que não provém de humanos propriamente ditos134. 

A teoria organicista refere-se à pessoa jurídica como um organismo 

associativo que busca demonstrar a vontade comum unitária, aduzindo para isso 

que a personalidade jurídica não depende do legislador, pois é produto da natureza 

das coisas, como organismo de existência real que é135. 

Tais teorias não merecem prosperar, já a personalidade das pessoas 

jurídicas é uma realidade jurídica, e não natural como defendia a teoria organicista, 

além do que, quando se refere a teoria da ficção, importante elucidar que não é 

necessário fingir que a pessoa jurídica possui personalidade, pois o conceito de 

personalidade e a titularidade desta pela pessoa natural ou jurídica é produto do 

mundo jurídico e tem realidade nesse plano, mesmo que a justificativa de 
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titularidade assuma contornos distintos, os interesses são passíveis de defesa e 

merecedores da proteção jurídica136. 

Nesse diapasão, ao abordar as pessoas jurídicas de direito privado, a 

doutrina moderna garante não haver dúvidas quanto à personificação das 

sociedades empresárias e o produto de tal realidade para o mundo jurídico, quais 

sejam, a autonomia patrimonial, a capacidade postulatória e o próprio domicílio, 

além de influenciar na atribuição de responsabilidade civil à sociedade e limitar a 

responsabilização dos sócios137, somado a tal fato, está, indubitavelmente, o direito 

de ter sua personalidade defendida quanto atingida frontalmente e o dever de 

responder, caso seja o sujeito ativo da ofensa. 

A realidade é que a pessoa jurídica de direito privado tem personalidade 

e patrimônio independente dos membros que a compõem, sendo, conforme 

elucidado, uma realidade jurídica que se equipara à pessoa física por analogia, não 

só por entendimento doutrinário, como também pela própria orientação 

legislativa138, dessa maneira, superada a discussão quanto à titularidade de direitos 

da personalidade pela pessoa jurídica, analisa-se o direito à honra, como enfoque 

principal do trabalho. 

O direito à honra ocupa posição ainda mais polêmica na construção da 

titularidade pelas pessoas jurídicas de direito privado, haja vista que reconhecer a 

titularidade de honra por estas é reconhecer a possibilidade de ocorrência de danos 

extrapatrimoniais. 

A doutrina é resistente quanto à aferição de danos subjetivos à pessoa 

jurídica, alegando que apenas a honra objetiva poderia ser atingida. Carlos Alberto 

Bittar fala sobre a necessidade da proteção da reputação da pessoa, compreendido 

ao bom nome e a fama de que possui na coletividade e a necessidade de aferição 

desses pontos para que possa haver a configuração dos danos extrapatrimoniais139. 
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Sob essa justificativa, a jurisprudência pátria vem elencando a 

possibilidade de danos morais, apegando-se, nesse caso, a um conceito restritivo 

e quase patrimonial para aferir tais danos, como resultado temos a inaplicação de 

danos morais na maioria dos casos, vejamos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – 
ADMISSÃO, PELO RÉU, DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – PRELIMINAR 
DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL 
PARA DEMONSTRAR INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL 
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO À HONRA 
OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO 
CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há dúvidas de que a 
“pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227), entretanto, 
para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral 
sofrido, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que 
tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o 
conceito, a credibilidade, de que goza perante à sociedade e terceiros. 2. 
Não havendo prova da violação à honra objetiva da pessoa jurídica, 
desnecessária produção de prova oral para demonstração de inexistência 
do dano, não havendo, pois, cerceamento de defesa140. 

  

 Ora, a visão bilateral da honra defendida por grande parte dos juristas e 

abordada pelo STJ141 cria uma situação complicada para comprovação e aferição 

de danos morais, pois de difícil comprovação o nexo causal, mesmo diante de 

situações claras, tal realidade jurisprudencial será aprofundada em momento 

específico.  

A insistência em se vincular sofrimento à honra é atraso praticado 

reiteradamente pela doutrina e jurisprudência, muito embora já tenha se formado 
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Des. João Ferreira Filho, Data de Julgamento: 18/04/2017. 
141  RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. A HONRA OBJETIVA DA 

PESSOA JURÍDICA PODE SER OFENDIDA PELO PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO CAMBIAL, 
CABENDO INDENIZAÇÃO PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL DAÍ DECORRENTE. RECURSO 
CONHECIDO, PELA DIVERGÊNCIA, MAS IMPROVIDO. Quando se trata de pessoa jurídica, o 
tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, 
que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, 
respeito próprio, auto - estima, etc., causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, 
externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros 
dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da 
pessoa, enquanto que a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social 
onde vive. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, 
estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque 
à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos 
que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua. (BRASIL. STJ – Resp: 60033 
MG 1995/0004817-5, Relator: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 
09/08/1995, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.11.1995.) 
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arcabouço jurídico que isola tal necessidade, no qual se demonstra que o ato ilícito 

e sua comprovação de afronta à honra, mesmo que inexata a dimensão, tem o 

condão de caracterizar a ofensa efetiva. 

Além disso, o atual entendimento da doutrina quanto à divisibilidade da 

honra das pessoas jurídicas é parâmetro quase fossilizado, daí a importância de 

retomar as considerações em nome da melhor aplicabilidade do direito em uma 

sociedade moderna, na qual diariamente pessoas naturais e pessoas jurídicas, 

sejam elas públicas ou privadas, podem ser massacradas em sua honra nas mídias 

sociais. 

O mundo moderno é integralizado. Por conta disso, os indivíduos a fim 

de atingir um objetivo comum, formam grupos dos mais variados, o que faz com que 

os danos sejam coletivos e complexos e não mereçam ser pormenorizados. 

 

3.3 Os entes com capacidade anômala e os direitos da personalidade 

 

A coletividade de bens ou pessoas que se reúnem com a finalidade de 

atingir fins comuns sem, contudo, lhe ser atribuída personalidade jurídica 

propriamente dita é conhecida por grande parte dos operadores do Direito como 

entes despersonalizados. 

A denominação tem origem doutrinária e, por conta disso, não é unânime, 

sendo também denominados de sujeitos de personalidade reduzida, entes com 

personalidade anômala142 e entes atípicos. 

No presente estudo, ousa-se discordar de grande parte das intitulações 

e nomeia-se os entes como de capacidade reduzida ou atípicos, isso resulta do fato 

de que a personalidade é constatada e não pode ser quantificada, fazendo mais 

sentido falar acerca de uma redução de capacidade de acordo com as propriedades 

singulares de cada ente. 

Pois bem, importante elucidar a ausência de legislação material no início 

da construção da temática, o que resultou na definição dos entes pela doutrina, 

conforme explanado. Isto posto, a problemática surge quando o Código de Processo 

                                                           
142 Os grupos de personalidade anômala precisam dessa denominação já que não é real a 

ausência completa de personalidade, pois a coletividade reconhecida como ente pode ser sujeito 
de direitos e obrigação e tem capacidade processual, ainda que de forma reduzida. (DINIZ, Maria 
Helena. Curso de Direito Civil. V. 1. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 334.)  
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Civil de 1973 previu em seu art. 12 a possibilidade de representação em juízo do 

espólio, da massa falida, da herança jacente, da pessoa jurídica irregular e do 

condomínio, assim, atribuiu-se automaticamente a capacidade processual e 

inaugurou-se o questionamento quanto à posição que ocupariam tais entes dentro 

do cenário jurídico brasileiro à época.  

Em princípio, a similaridade entre alguns entes com capacidade anômala 

e a pessoa jurídica foi de fácil percepção, visto que são organismos formados por 

pessoas naturais com objetivos comuns e específicos, tal semelhança se torna 

ainda mais categórica quando se observa a situação da sociedade irregular e do 

condomínio edilício. Contudo, o ordenamento previu a personificação e a 

possibilidade de consecução de atos jurídicos apenas para aqueles que 

preenchessem requisitos específicos.  

Arruda Alvim, ao discutir em sua obra sobre os entes despersonalizados, 

expôs sua preocupação com os conflitos que poderiam surgir devido à ausência de 

previsões legais abrangentes sobre o tema143. 

Destarte a inovação da capacidade processual trazida pelo Código de 

Processo Civil de 1973 e a presença dos entes na doutrina, a matéria não evoluiu 

de maneira precisa e sistemática, nem mesmo a redação do Código de Processo 

Civil lançado em 2015 preocupou-se em dar mais clareza ao tema, repetindo a 

mesma previsão anterior em seu art 75. 

O Código Civil de 2002, seguindo o anterior, não trouxe qualquer 

abordagem acerca de aspectos materiais do instituto, limitando-se, em seu art. 44, 

a enumerar as pessoas jurídicas de Direito Privado, não incluindo no rol quaisquer 

entes com capacidade anômala; por conta disso, a maioria da doutrina continuou 

denominando tais entes de despersonalizados e excluindo qualquer possibilidade 

da caracterização de tais entes como sujeitos de direito e obrigações detentores de 

personalidade jurídica. 

Nesta baila, Ralpho Waldo de Barros Monteiro defende que apesar de 

representarem complexos de bens, direitos e obrigações voltados ao atingimento 

de finalidades específicas, não pode ser reconhecida a personalidade pelo fato de 

                                                           
143 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, 

p. 74. 
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não reunirem as condições necessárias e não haver a autorização genérica do 

ordenamento para a prática de atos jurídicos144. 

Respeitada a personificação estrita prevista no Código e defendida pelo 

autor, não há como se distanciar da realidade jurídica de certos entes com 

capacidade anômala. É bem verdade que quando se observa a conjuntura em que 

foram inseridos os entes, o caminho mais fácil seja o de se negar a titularidade, haja 

vista a complexidade da temática145. 

Assim, inegavelmente, um exame superficial da legislação excluiria 

automaticamente a totalidade dos entes atípicos da proteção proveniente da 

personalidade e se encerraria a questão146 . 

Contudo, ao se analisar a situação jurídica e as prerrogativas concedidas, 

vê-se a necessidade de alteração da visão e eventual divisão dos entes para que 

se tenha parâmetros justos e eficientes de acordo com a evolução jurídica e as 

exigências peculiares do mundo moderno, que clama por uma abordagem mais 

complexa. 

A ausência de declaração formal da lei não deveria ser algo impeditivo 

para a possibilidade de titularidade de personalidade em casos de adequação 

visível, entretanto, a dedicação doutrinária com relação aos entes 

despersonalizados ainda é incipiente. 

Nesse diapasão, vê-se que grande parte de doutrina acaba por acatar e 

replicar explicações vagas e, por vezes, contraditórias quando justificam a 

capacidade processual dos entes despersonalizados. Isso ocorre mesmo diante da 

visível majoração da responsabilidade civil dos entes ditos como despersonalizados 

e a atribuição e autorização, cada vez mais significativas, para o exercício de atos 

processuais e civis de certos entes, ocupando polos de demandas antes exclusivos 

das pessoas físicas ou jurídicas; além disso, é clara a independência de certos 

entes com personalidade anômala com relação às pessoas físicas que o compõem. 

                                                           
144 MONTEIRO, R. W. B. Comentários ao Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 20100, p.. 

468. 
145 Nesses casos, haverá que recorrer à noção geral de susceptibilidade de direitos e obrigações e 

verificar se a lei atribui a essas entidades a titularidade de situações jurídicas, ou não. Se atribuir 
são pessoas; se não, não o são. (ASCENSÃO, José de Oliveira. O Direito – introdução e teoria 
geral.  São Paulo: Calouluste Gulbenkian, 1978, p. 232) 
146 EBERLE, Simone. Capacidade entre o fato e o direito. São Paulo: Sérgio Antônio Fabris 

Editor, 2006, p. 53. 
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Corrobora-se, ainda, a indissociabilidade dos conceitos de pessoa, 

personalidade jurídica e capacidade, já expostos, sendo a aferição da existência ou 

medida de qualquer um dos institutos na realidade jurídica do ente ou a titularidade 

de qualquer direito relativo à personalidade motivo quase suficiente para que 

assuma a integral roupagem de pessoa para o mundo jurídico, mesmo sem 

delimitação do ordenamento nesse sentido. 

A realidade é que o motivo só não é suficiente pois entes como massa 

falida, o espólio e a herança jacente ocupam posições especialmente peculiares, 

tendo em vista que, sob o aspecto material, se caracterizaram pura e simplesmente 

como universalidade de bens, sem qualquer subjetividade, outrora, sejam 

legalmente reconhecidos como partes processuais legítimas de demandas 

específicas147.  

Assim, para o aconselhável deslinde do capítulo e para a compreensão 

do tema, a impropriedade com que a doutrina clássica o tratou deve ser exposta, 

pois apenas dessa maneira será possível a visualização adequada. 

A capacidade jurídica de ser parte é o mesmo que ser titular de 

obrigações e direitos na esfera processual148 , de tal forma que, caso se levasse em 

consideração apenas a doutrina clássica que defendia a impossibilidade absoluta 

de ser parte sem que fosse o sujeito titular de direitos na esfera do direito material149, 

a questão seria de simples resolução, ou seja, o ente despersonalizado seria sujeito 

de direitos e obrigações e plenamente capaz e, sendo capaz, indubitavelmente seria 

pessoa.  

Contudo, a doutrina negou a personalidade aos entes, sugerindo que a 

legislação processual estava autorizada a dar capacidade meramente processual, 

sem que seja preciso haver a personificação150.  

                                                           
147 A avaliação apenas conceitual e superficial poderia demonstrar claramente a aparente 

impropriedade de serem considerados pessoas, contudo, a autora defende a personalidade de tais 
entes.  (EBERLE, Simone. Capacidade entre o fato e o direito. São Paulo: Sérgio Antônio Fabris 
Editor, 2006, p. 58) 
148 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 200 
149 DE OLIVEIRA, J. Lamartine Corrêa de Oliveira. A dupla crise da Pessoa Jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 1979, p. 204. 
150 BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil. V. 1. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999, p. 222. 
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A capacidade é a medida da personalidade e assume caráter 

quantitativo, nada obsta que exista a limitação de tal capacidade desde que 

justificada e razoável, mas é certo que a limitação não tem o condão de afastar a 

personalidade e a exigência de ser pessoa, considerando-se o caráter indissociável 

já exposto. 

Em uma tentativa de se desvincular do caráter indissociável que a própria 

doutrina desenvolveu e explicar a situação jurídica dos entes públicos 

materialmente despersonalizados fez com que se desenvolvesse na jurisprudência 

a figura da personalidade judiciária, que, segundo formulações, seria a capacidade 

de conglomerados jurídicos enumerados na legislação de participarem da relação 

processual como se fossem pessoas, mas sem possuir personalidade jurídica no 

Direito Material151. 

A explicação para a aferição da personalidade judiciária encontra-se 

assentada no voto do Ministro Joaquim Barbosa: 

 

Todavia, muitas vezes, um dos poderes é sufocado por outro, em geral o 
Poder executivo, cuja afinidade com a pessoa federativa – a única que 
poderia defender direitos em juízo – é mais direta. Evidentemente, se 
mantivéssemos as prerrogativas de cada Poder na esfera exclusivamente 
política, admitiríamos, em alguns casos, a submissão de um perante outro. 
Isso ofenderia não só a separação de poderes como também a supremacia 
da Constituição, pois é a própria Carta que institui as competências de 
cada um. 
Foi para sanar esse tipo de problema que esta corte passou a entender 
que as prerrogativas constitucionalmente asseguradas aos Poderes do 
Estado traduzem direitos-função, sindicáveis no juízo competente. E disso 
decorreria o reconhecimento da personalidade judiciária152. 

 

Muito embora se compreenda por imprópria a construção da 

personalidade judiciária até mesmo para a explicação da situação jurídica dos 

órgãos de direito público, a generalização da expressão personalidade judiciária 

para abarcar os entes atípicos do direito privado mostra-se ainda mais controversa, 

visto que a explicação relativa à defesa das prerrogativas e da separação de 

Poderes não pode ser disposta, assim como não faz sentido falar-se em usurpação 

de prerrogativas, de tal forma, a explicação acerca da capacidade processual dos 

                                                           
151 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Personalidade Judiciária dos Órgão Públicos. Revista da 

EMERJ. V. 5. N. 19. Rio de Janeiro: 2002, p. 162. 
152 BRASIL. STF – RE 595.176 DF, Relator: Joaquim Barbosa, Data de julgamento, Data de 

Julgamento: 03.12.2010. 
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entes atípicos tem contornos distintos da disposta e se assemelha com a pessoa 

jurídica. 

A tentativa de se separar a personalidade dos entes atípicos em duas 

esferas, processual e material, não merece prosperar, o próprio Supremo Tribunal 

Federal reconhece a inexistência de expresso respaldo legal para a ruptura do 

entendimento jurídico assentado, além do que chega a igualar a personalidade 

judiciária à capacidade processual, como se sinônimos fossem153. 

Ora, o próprio Supremo Tribunal Federal admite a semelhança entre a 

personalidade judiciária criada e a capacidade processual; por esse motivo, a 

construção doutrinária e jurisprudencial é confusa, pois nem o próprio Tribunal 

Superior encara a personalidade judiciária como personalidade propriamente dita, 

mas sim como mero sinônimo de capacidade processual restritiva, pois inaplicável 

à todos os casos154. 

Caio Mário, em 1961, muito antes da formulação acerca de uma 

personalidade judiciária, elucidou sobre a inexistência de personalidade reduzida e 

também relacionou a impossibilidade de gradação e consequente divisão, pois a 

personalidade existe ou não, não sendo passível de apreciação pelo Judiciário de 

um meio termo155. 

A capacidade de defender prerrogativas na relação processual das 

Casas Legislativas deve ser objeto de trabalho específico, não sendo razoável a 

explicação que vem sendo utilizada e ainda mais flagrante a impossibilidade de 

atribuir aos entes atípicos o instituto. 

Nessa feita, os entes atípicos precisam ser propriamente estudados, pois 

caso seja admitida a atuação como parte processual, a personalidade é 

instantaneamente atribuída e, em consequência, serão tais entes titulares de 

direitos da personalidade. 

                                                           
153 BRASIL. STF – RE: 458813 RJ, Relator: Ministra Rosa Weber, Data de Julgamento: 

19.08.2016, Data de Publicação: DJ 20.08.2016. 
154 As câmaras de vereadores não possuem personalidade jurídica, mas uma personalidade 

judiciária. Desse modo, só podem demandar em juízo. Desse modo, só podem demandar em juízo 
para defender direitos institucionais, ou seja, aqueles relacionados com seu funcionamento, 
autonomia. Assim, para aferir a legitimação ativa dos órgão legislativos, é necessário qualificar a 
pretensão em análise para concluir se essa pretensão está relacionada aos interesses e 
prerrogativas institucionais. (BRASIL. STJ. REsp 1.164.017, Relator: Ministro Castro Meira. Data 
de Julgamento: 24.03.2009.) 
155 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições do Direito Civil. V. 1. N. 59. Rio de Janeiro: 

Forense, 1961, p. 244. 
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Por óbvio, a titularidade de direitos da personalidade não é plena por 

incompatibilidade material, mas nada impede que assuma contornos similares como 

o reconhecido e aplicado, ainda que parcialmente, às pessoas jurídicas, inclusive 

com relação ao direito à honra e aos consequentes danos morais. 

Do contrário, caso seja admitida a possibilidade de ser sujeito de direitos 

e capaz sem que exista a personalidade, é preciso uma nova construção doutrinária 

e uma inovação jurisprudencial que isole os conceitos de sujeito de direito e pessoa, 

o que é de difícil alcance156. 

Assim, a análise de cada um dos entes atípicos é necessidade marcante 

para que se compreenda a natureza jurídica e peculiaridades de cada um. 

 

3.3.1 A sociedade irregular ou em comum 

 

Para Alexandre Ferreira de Assumpção Alves as sociedades que não 

registram seu atos constitutivos são destituídas de personalidade jurídica e não 

podem receber a tutela da lei com relação aos direitos da personalidade, contudo, 

têm obrigações fiscais e capacidade processual ativa e passiva e são conhecidas 

no mundo jurídico com sociedades irregulares157. 

Cumpre esclarecer que para a caracterização de uma sociedade para o 

Direito o objeto tem de ser lícito, por isso não cumpre discutir o enquadramento do 

tipo frente à ilicitude do objeto, pois alheio à disciplina e muito mais complexo do 

que o não cumprimento de formalidades legais. 

A letra de lei, em seu art. 45 do Código Civil, é específica ao vincular a 

necessidade de registro dos atos constitutivos à aquisição de personalidade, ou 

seja, a medida que garante a regularidade de uma sociedade é apenas o registro e 

a ausência deste, para a doutrina clássica, pode macular uma gama de direitos 

oriundos da personalidade, já garantidos genericamente para as pessoas jurídicas. 

                                                           
156 Fábio Ulhoa Coelho defende que a titularidade de direitos e obrigações não depende de 

personificação e explica que os sujeitos personalizados podem realizar tudo que a lei não proíbe, 
enquanto os entes despersonalizados só podem fazer o que é autorizado por lei. Ao que parece o 
respeitável autor confunde os conceitos de personalidade e capacidade. (COELHO, Fábio Ulhoa. 
Curso de Direito Civil: parte geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 131.) 
157 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa jurídica e os direitos da personalidade. 

Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 131 
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Ao disciplinar as sociedades não personificadas, o Código Civil incluiu 

nesse rol a sociedade em comum, deixando de lado a distinção entre sociedade de 

fato e irregular, e a sociedade em conta de participação, sendo expresso no sentido 

de que sob nenhuma hipótese poderia haver a personificação desta última, 

justamente por ser o sócio ostensivo que responde isoladamente por qualquer 

atividade e responsabilidade que dela sobressaia158.  

Cumpre salientar que, apesar de superada a distinção pelo surgimento 

da figura da sociedade em comum, a sociedade de fato não é objeto do estudo, 

tendo em conta que este tipo de sociedade é caracterizado pelos autores clássicos 

como a que é formada por acordo verbal e sem contrato escrito, já a sociedade 

irregular é a que não arquivou seus atos constitutivos159. Nesse diapasão, a maior 

transparência da sociedade irregular é levada em conta, pois acordos verbais não 

devem ser tidos como suficientes para o enquadramento e a personificação de uma 

sociedade de fato. 

No mesmo sentido, a sociedade por conta de participação, devido ao fato 

de a atividade empresarial ser exercida com exclusividade pelo sócio ostensivo, 

rescindindo sobre ele todos os direitos e obrigações, é excluída da personificação 

expressamente pelo ordenamento, pois inegável a ausência da capacidade 

processual e material mínima, não guardando semelhança com qualquer dos entes 

atípicos e se assemelhando indubitavelmente com um contrato de investimento, 

muito embora revestido de peculiaridades160. 

Superada a sociedade por conta de participação, que não é objeto de 

análise, cumpre adentrar na esfera da sociedade em comum, para uma melhor 

compreensão metodológica. 

Isto posto, por meio da não personificação da sociedade em comum o 

Direito busca eliminar a informalidade societária, mas deixa de apreciar a realidade 

                                                           
158 Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é 

exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva 
responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Parágrafo único: 
Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio 
participante, nos termos do contrato social. 
159 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. V. 1. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 

126. 
160 Embora a maioria da doutrina conclua em sentido oposto, a conta de participação, a rigor, não 

passa de um contrato de investimento comum, que o legislador, impropriamente, denominou 
sociedade. (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 513.) 
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contratual e mercadológica brasileira, uma vez que a conceituação de empresa é 

independente de registro de ato constitutivos161 e a atuação em mercados pode 

ocorrer autonomamente. Por conta disso, compreende-se como válidos contratos 

feitos entre sociedades irregulares, pois o caráter negocial independe de qualquer 

aspecto burocrático. 

A discussão não é recente, remontando-se à previsão do art. 304 do 

Código Comercial de 1850 e ao já superado art 20, §2º do Código Civil de 1916162, 

mostra-se ainda mais flagrante a impropriedade e a confusão jurídica com a qual a 

sociedade irregular era tratada. Sobre esses pontos, J. Lamartine Corrêa de Oliveira 

analisa: 

 

Temos então que a sociedade irregular não é pessoa jurídica mas que lhe 
podem ser impostos deveres, pelo princípio da responsabilidade. A 
explicação, data vênia, nada explica, com ressalva do brilhantismo da 
exposição do douto civilista pátrio. Não pode ser sujeito de deveres quem 
não é pessoa. Se a sociedade irregular pode ser devedora, então é pessoa 
jurídica. Se não, de que fantasma cobraria as obrigações o credor de tal 
sociedade irregular? Mais ainda – para ser-se responsável, é preciso ser-
se pessoa163. 

 

Mostra-se atual e concorda-se em parte com a afirmação trazida pelo 

autor à época, é inegável a impossibilidade de ser sujeito de deveres e possuidor 

de capacidade sem ser pessoa, contudo, a figura dos entes atípicos parece ser a 

mais indicada para a compreensão da sociedade irregular como uma terceira 

categoria de pessoa, superado o sistema das disposições normativas que insiste 

em conduzir o entendimento doutrinário. 

O Código Civil corrigiu algumas impropriedades ditadas pelo antigo 

Código de 1916 ao estabelecer que a sociedade em comum seria regida pelas 

normas da sociedade simples, desde que compatíveis em seu art. 986 e ao 

estabelecer que a demonstração por instrumento particular da existência da 

sociedade garante a ação dos sócios entre si e perante terceiros em seu art. 987, 

sem, contudo, atribuir-lhe personalidade. 

                                                           
161 Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para 

a produção ou circulação de bens ou serviços. Artigo 966, Código Civil. 
162 Art. 20 § 2º CC/1916. As sociedades enumeradas no art. 16, que, por falta de autorização do 

registro, se não reputarem pessoas jurídicas, não poderão acionar a seus membros, nem a 
terceiros; mas estes poderão responsabilizá-las por todos os seus atos.  
163 DE OLIVEIRA, J. LAMARTINE CORRÊA. Personalidade jurídica da sociedade irregular. 

Revista Jurídica: doutrina, legislação, jurisprudência. N. 76. Rio de Janeiro: 1967, p. 150. 
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A necessidade de expansão do reconhecimento da sociedade irregular 

como detentora de personalidade é tamanha que a previsão constante no Código 

de Processo Civil expandiu as elaborações das legislações de Direito Material e, ao 

caracterizar a sociedade irregular como ente despersonalizado, permitiu a atuação 

ativa e passiva destas em demandas processuais. 

A ausência de personalidade jurídica no caso da irregularidade de 

registro parece um exagero, pois é inegável que a estruturação da sociedade é 

muito mais importante para a caracterização da personalidade do que um simples 

registro, parece que o legislador utilizou a atribuição da personalidade como “moeda 

coativa em troca da regularidade164.” 

Os negócios jurídicos levados a cabo por sociedades irregulares também 

não são afetados pela não atribuição formal de personalidade, já que é garantida 

sua posição como sujeito de direitos mesmo pelos que não relacionam essa 

característica com a personalidade em si, justificando tal posição como necessária 

para o efetivo resguardo do direito de terceiros, dos meios de definição e do direito 

à propriedade165. 

A sociedade irregular pode negociar, contratar e tem, teoricamente, plena 

capacidade processual e, por conta disso, é revertida de caráter subjetivo. 

J. Lamartine Corrêa de Oliveira é crítico ferrenho da não personificação 

da sociedade irregular: 

 

Esse ser que pratica atos, que é responsável, que tem patrimônio, que 
pode ser demandado e defender-se, inclusiva e recorrendo – não esquecer 
que a reconvenção é uma ação – que pode ter nome juridicamente 
tutelado, que pode ir à juízo, em determinados casos, que pode ser titular 
de créditos e débitos e que tem órgãos, o que é ela, senão uma pessoa? 
Se A tem direitos, ainda que só direitos b, A é uma pessoa. E eis que A 
não tem apenas o direito b, mas uma enorme lista de direitos166. 

 

Apesar da natureza jurídica marcante das sociedades irregulares, é 

incontestável a tendência jurídica de negar a personalidade jurídica ao ente com 

relação às demandas próprias e, ao mesmo tempo, estabelecer contribuições e 

                                                           
164 BITTI, Eduardo Silva. A sociedade em comum no Código Civil Brasileiro. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito Milton Campos, Nova Lima: 2008, p. 25 
165 SZTAJN, Raquel. Direito e Economia: análise econômica do Direito e das organizações. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 90. 
166 DE OLIVEIRA, J. LAMARTINE CORRÊA. Personalidade jurídica da sociedade irregular. 

Revista Jurídica: doutrina, legislação, jurisprudência. N. 76. Rio de Janeiro: 1967, p. 151. 
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capacidade passiva como se detivesse plena capacidade para ser parte de qualquer 

tipo de demanda, desde que ocupe unicamente o polo demandado. 

Para que se tenha uma posição uniforme, o correto é que haja a 

admissão de que, caso a sociedade irregular seja aceita pela jurisprudência como 

destinatária passiva de uma demanda específica, poderá ter capacidade jurídica 

para atuar no polo ativo de demanda similar167. 

Tal assertiva tem plena aplicabilidade quando se trata de demandas que 

exigem a recuperação de danos de caráter extrapatrimonial, sem que isso se 

caracterize como expansão da capacidade. 

O reconhecimento da sociedade irregular como pessoa é tendência nos 

países que adotam a necessidade de registro junto à órgãos específicos: 

 

O direito privado e o direito público, atendendo às realidades de facto, têm 
vindo a reconhecer a personalidade às sociedades comerciais irregulares 
e ampliando a sua regulamentação, ou melhor, aceitando a sua existência 
e regulando seus actos, a sua actividade em si e para com terceiros, 
privados e públicos168. 

 

Por conseguinte, a sociedade irregular e o condomínio se diferem 

substancialmente dos demais entes com personalidade anômala, o que se dá 

porque os dois primeiros não têm caráter transitório nem se caracterizam como uma 

universalidade de bens. 

A ausência de previsão expressa e a massiva demanda das sociedades 

irregulares são realidades latentes do mundo jurídico, e não se busca por meio de 

tais conclusões diminuir a importância da caracterização como pessoa jurídica da 

sociedade empresária por meio do registro dos atos constitutivos, mesmo porque o 

registro torna a capacidade processual mais evidente e incontroversa e garante 

vantagens econômicas para os sócios por meio da separação patrimonial, mas, de 

fato, a falta de registro não deveria ser óbice ao reconhecimento da capacidade 

plena e da consequente titularidade dos direitos da personalidade pela sociedade 

irregular. 

                                                           
167 BITTI, Eduardo Silva. A sociedade em comum no Código Civil Brasileiro. Dissertação 

(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito Milton Campos. Nova Lima, 2008, p. 56. 
168 LOURENÇO, Lúcio Augusto Pimentel. A personalidade Jurídica das Sociedade Comerciais 

Irregulares. Lisboa: JURISMAT, 2016, p. 157. 
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Isto posto, “regular ou não a sociedade, é ela reputada pessoa, visto que 

nela sempre se apresenta a aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações169”. 

A sociedade irregular, embora tenha uma redução significativa de 

capacidade, se assemelha em muitos aspectos à pessoa jurídica de direito privado, 

seja pela subjetividade que ostenta, seja pela gama de negócios jurídicos que é 

autorizada a realizar. 

Dessa forma, possui uma capacidade abrangente e a possibilidade de 

atingimento da honra é uma realidade indiscutível, contudo, a jurisprudência 

brasileira é restritiva e distinta da ideal, o que será explanado em capítulo específico. 

 

3.3.2 O Condomínio Especial: Edilício ou Horizontal 

 

O condomínio é produto do acordo de vontades entre os proprietários do 

imóvel, que dividem o direito de propriedade entre diversos sujeitos. A partir do 

conceito inicial, extraem-se duas possibilidades de adequação do condomínio, a 

primeira é o condomínio geral, em que todos os proprietários têm titularidade do 

bem em sua integridade, o que se dá por ser o bem indivisível ou por características 

e circunstâncias específicas de fato ou de direito170.   

Com isso, no condomínio geral, o direito de propriedade é exercido em 

comum, apesar de poder ser convencionada a existência de quotas ou frações, o 

que não significa a possibilidade de divisão em unidades autônomas. De tal forma, 

a indefinição acerca da limitação de propriedade é característica marcante do 

condomínio geral, o que possibilita ainda a utilização integral da coisa conforme a 

destinação pelos condôminos, além da possibilidade de exercer os direitos e 

deveres sobre a coisa inteira pessoalmente ou em litisconsórcio171. 

O desenvolvimento urbano inaugurou um novo conceito de habitação em 

que os condomínios edilícios estão inclusos, produto da necessidade marcante de 

uma melhor ocupação do terreno, além da centralização da vida econômica em 

                                                           
169 EBERLE, Simone. Capacidade entre o fato e o direito. São Paulo: Sérgio Antônio Fabris 

Editor, 2006, p. 75. 
170 RIZZARDO, Arnaldo. Condomínio Edilício e incorporação imobiliária. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 27. 
171 COELHO, José Fernando Lutz. Condomínio Edilício – teoria e prática. Porto Alegre: Livraria 

do advogado, 2006, p. 22. 
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grandes centros urbanos, o que impossibilitou a existência de apenas propriedades 

individuais propriamente ditas ao redor dos grandes centros.  

Com isso, o condomínio especial veio para superar a barreira da 

indivisibilidade, criando-se a possibilidade de divisão entre áreas comuns e áreas 

de uso próprio, a partir da convenção entre os condôminos sobre a parcela que 

caberá a cada um e o que será de uso comum dentro de um mesmo terreno, com 

isso, o condomínio edilício assume feições complexas em que se combinam o 

condomínio clássico com a propriedade individual. 

O condomínio edilício e suas características próprias não foram 

ignorados pelos legisladores brasileiros, em 1928 já foram objeto de 

regulamentação pelo Decreto nº 5.481, sendo posteriormente alterado pelo 

Decreto-Lei nº 5.234, de 1943, pela Lei nº 285, de 1948, pela Lei nº 4.591, de 1964, 

e, por último, com as previsões constantes nos artigos do Código Civil em vigor172. 

Preliminarmente, para a compreensão da formação do condomínio 

edilício considera-se primariamente sua unidade total, já que a formação do 

condomínio edilício não é de forma alguma uma imposição legal, mas produto de 

uma convenção entre sujeitos e é só a partir do registro da instituição condominial 

junto ao registro de imóveis que o condomínio assume novas feições e passa a ser 

regido pelos arts. 1.331 a 1358 do Código Civil, derrogando em sua grande maioria 

as previsões anteriores constantes nas leis ordinárias autônomas anteriormente 

enumeradas. 

O registro da instituição do condomínio edilício ou horizontal abre espaço 

para a formação das unidades autônomas com matrículas individuais que serão 

regidas pela convenção condominial, também de registro obrigatório em livro 

cartorário; além disso, o condomínio é obrigado a registrar-se perante à Receita 

Federal e obtém, a partir daí, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mesmo sem 

supostamente sê-lo, daí iniciam-se as controvérsias. 

Desse modo, o condomínio edilício que cumpre as exigências legais para 

a sua formação passa a ser sujeito de direitos e é capaz de realizar compras e 

vendas, adjudicação, contratar empregados, prestar serviços, transigir, locar e 

                                                           
172 EBERLE, Simone. Capacidade entre o fato e o direito. São Paulo: Sérgio Antônio Fabris 

Editor, 2006, p. 78. 
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emprestar, com uma semelhança inegável às pessoas jurídicas dentro do 

ordenamento173. 

Nem sempre foi reconhecida tal capacidade, a possibilidade de 

titularidade pelo condomínio de unidades autônomas a partir da adjudicação destas 

era desrespeitada pelos cartorários, muito embora houvesse previsão expressa 

nesse sentido na Lei nº 4.591, de 1964. Para isso, os cartorários arguiam que a 

parcela de uso próprio do imóvel, caso adjudicada, deveria ser transferida para o 

nome de todos os condôminos, e não do condomínio em si, pela ausência de 

personalidade jurídica174. 

Ora, tal proposta mostrava-se inviável e um completo desrespeito à lei e 

ao caráter subjetivo que assume o condomínio edilício nas relações em geral; além 

disso, enquanto a titularidade das unidades autônomas não são fixas e podem ser 

facilmente alteradas, o condomínio tem existência mais sólida independentemente 

daqueles que o compõem, por conta disso, mostra-se incabível o registro no nome 

de condôminos, pois não se trata de bem pertencente a estes pessoalmente. 

A tendência é evolutiva, e unidades autônomas já podem ser 

formalmente adquiridas pelo condomínio, ademais, a maneira de contratação 

caminha para a igualdade de tratamento para com os quais o ordenamento garantiu 

a titularidade de personalidade jurídica. 

De fato, as peculiaridades dispostas no Código Civil e na própria Lei nº 

4.591, de 1964, desde cedo provocam a doutrina acerca da sua natureza jurídica 

complexa, conforme Simone Eberle expõe: 

 

Embora a doutrina o soubesse singular, jamais chegou a um acordo sobre 
qual seria a natureza jurídica do condomínio edilício: ora, julgavam-no o 
ressurgimento da propriedade superficiária dos romanos, ora uma espécie 
de servidão. Outras vezes, nele se vislumbrava uma sociedade de 
condôminos, ou, em oposto extremo, uma mera universalidade de bens. 
Ao lado de tão diversas concepções alinhou-se, ainda uma vertente que 
entende ser espécie de condomínio pessoa jurídica175. 

 

                                                           
173 LOPES, João Batista. O condomínio Edilício no novo Código Civil. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005, p. 18 
174 EBERLE, Simone. Capacidade entre o fato e o direito. São Paulo: Sérgio Antônio Fabris 

Editor, 2006, p. 79. 
175 EBERLE, Simone. Capacidade entre o fato e o direito. São Paulo: Sérgio Antônio Fabris 
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Indubitavelmente, entre os entes com personalidade anômala, o 

condomínio edilício é o que mais se aproxima da pessoa jurídica, pois conjuga em 

si os mais diversos requisitos para a formação da pessoa jurídica regular176. 

Ademais, é válida a análise do questionamento de Nascimento Franco 

quanto à ausência de personificação do condomínio edilício; o autor aduz ser 

lamentável a omissão quanto à personificação, a julgar ser o condomínio figura 

distinta de seus membros, tendo órgãos próprios, contratando pessoalmente e 

movimentando contas bancárias, criando, de tal forma, relações jurídicas típicas de 

entes personificados. Com isso, falta ao condomínio apenas a declaração formal 

legal da personificação, pois já realizam todos os atos com legitimidade e eficácia177. 

Em sentido contrário, Caio Mario da Silva Pereira ao idealizar e analisar 

a Lei nº 4.951, de 1964, asseverou que os proprietários das unidades não são 

associados e, além disso, a reunião de condôminos não poderia ser dotada de 

personalidade e o domínio do imóvel não pertencia à pessoa jurídica alguma178. 

Hércules Aghiarian aduz que os autores são unânimes em reconhecer a 

ausência da affectio societatis ao condomínio edilício e que por isso não haveria a 

possibilidade de reconhecimento deste como pessoa jurídica, contudo, assevera o 

autor que não há como negar que o condomínio assume moldes semelhantes aos 

de uma pessoa, muito embora não seja semelhante à pessoa física ou jurídica179. 

A tendência quanto ao reconhecimento de personificação do condomínio 

edilício é positiva, o Conselho da Justiça Federal aprovou o Enunciado 596 que 

versa sobre a possibilidade de aquisição de imóvel por meio de usucapião pelo 

condomínio e utilizou a seguinte justificativa para aprovação: 

 

Conquanto persista algum debate em torno da atribuição, ou não, de 
personalidade jurídica ao condomínio edilício, tem-se visto um número 

                                                           
176 Lado outro, revela o ato de sua instituição a conjugação de todos os requisitos exigidos para a 

válida constituição da pessoa jurídica a) a vontade humana criadora, com o direcionamento volitivo 
de várias pessoas em torno de uma finalidade comum e de um novo organismo; b) o cumprimento 
das condições legais de sua formação; c) liceidade de seus propósitos; e) O obrigatório registro 
público na circunscrição imobiliária respectiva com eficácia constitutivo e oponível perante 
terceiros. (RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Personalidade jurídica do condomínio edilício. 
Revista do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 33. ed. março/2010. Minas Gerais: 2010, p. 6-
7.) 
177 FRANCO, J. Nascimento. Condomínio. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 263. 
178 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e incorporações. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1991, p. 82. 
179 AGHIARIAN, Hércules. Curso de Direito Imobiliário. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 
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maior de situações nas quais resta admitida a aquisição de propriedade 
imobiliária por esta figura jurídica. O STJ já reconheceu a personalidade 
do condomínio para fins tributários. O Enunciado 246 da III Jornada de 
Direito Civil (que modificou o Enunciado 90 da I Jornada), por sua vez, 
estipula que: "Deve ser reconhecida personalidade jurídica ao condomínio 
edilício". O Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, embora não admita a irrestrita e incondicional atribuição de 
personalidade jurídica ao condomínio edilício, tem admitido a aquisição de 
imóveis por este último, inclusive por meio de escritura pública de compra 
e venda (vide Apel. Cível 001991077.2012.8.26.0071 abril/2013). Tanto a 
Lei 4.591/1964 (ao versar sobre o leilão extrajudicial art. 63, § 3º) quanto o 
CPC (ao regrar a hasta pública) respaldam a aquisição de propriedade em 
nome do condomínio edilício, o que se tem verificado na prática. Assim, 
tendo em vista o acima exposto, pensamos ser viável a usucapião de 
imóvel pelo próprio condomínio edilício quando feita em benefício dos 
condôminos que o possuem coletivamente180. 

 

É flagrante a evolução jurisprudencial, contudo a aplicabilidade não é 

plena justamente pelo enquadramento do condomínio especial na seara dos entes 

despersonalizados. 

Cumpre ressaltar que a ausência de previsão clara sobre a 

personificação do condomínio atinge em cheio a concretização de negócios por 

estes, em decorrência de empecilhos cartorários e práticos que acabam pondo em 

xeque sua capacidade plena181. 

Sob o enfoque processual, o problema é mais grave, vez que se exclui 

erroneamente a titularidade de direitos da personalidade por estes, haja vista a 

legitimidade processual ativa dos condomínios ser frustrada em diversos pontos. 

Não é razoável que um ente que pode adjudicar, comprar, vender, alugar 

e contratar não tenha sua personalidade reconhecida em nome de uma limitação 

incoerente, já que diversos aspectos subjetivos são marcantes no condomínio e na 

sociedade irregular. 

 

3.3.4 Massa falida  

                                                           
180 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado nº 596. Coordenador: Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/854. Acesso em: 10 de 
dezembro de 2019. 
181 Nada mais incongruente: tratar como pessoa quem não o seja. A assertiva, por si só, 

desmascara a sua artificialidade. Muito mais coerente seria deixar de lado o fetichismo pelos 
rótulos legislativos e aceitar que a condição de pessoa deriva não necessariamente de uma 
nomeação expressa e contundente nesse sentido, mas deflui naturalmente da outorga de posições 
subjetivas no ordenamento jurídico. Do ser proprietário, empregador, correntista em 
estabelecimento bancário; do tomar parte, ativa ou passiva, em juízo apenas exala um único e 
inconfundível aroma: a personalidade. (EBERLE, Simone. Capacidade entre o fato e o direito. 
São Paulo: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2006, p. 81.) 
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A sociedade comercial regular adquire personalidade jurídica com o 

registro dos seus atos constitutivos, assim, desde que se respeitem as diretrizes 

legais próprias para a qualificação, torna-se pessoa jurídica propriamente dita e 

deixa de habitar a seara dos entes com personalidade anômala.  

Por razões lógicas, a dissolução da sociedade depende de uma série de 

eventos, adotando-se primordialmente o critério trifásico182 de dissolução em que 

se passa pela cessação da atividade negocial, a consequente liquidação e, 

finalmente, a extinção do arquivamento inicial, no qual se encerra a caracterização 

da sociedade comercial como pessoa jurídica e inaugura uma nova fase em que 

assume novamente a roupagem de ente atípico: a massa falida. 

Desta feita, a massa falida é o conjunto de bens, haveres e deveres do 

falido que responderá pelos direitos dos credores, sendo gerida por um 

administrador judicial previamente nomeado que promoverá, desde a formação da 

massa, a arrecadação e as avaliações dos bens penhoráveis do falido, 

inventariando-os e representando a massa falida judicialmente como demandante 

ou demandado183. 

A massa falida divide-se em duas vertentes que a doutrina denominou 

de massa falida subjetiva e objetiva, sendo a primeira a coletividade de credores 

que buscam a satisfação de seu crédito por meio de concurso, e a segunda, a 

universalidade de bens já descrita. 

A subjetividade da massa falida é de difícil aceitação, vez que os 

credores não formam uma estrutura autônoma e uniforme, pelo contrário, cada um 

busca interesses particulares oponíveis à universalidade de bens, dessa forma, falta 

vontade própria à massa falida, o que não ocorre com a pessoa jurídica e os entes 

anteriormente tratados. 

A consciência de que a sociedade que se desfaz perde seu caráter 

pessoal é imprescindível para a compreensão da capacidade extremamente 

reduzida que a massa falida possui de atuar em juízo e defender direitos próprios, 

não por ausência de personalidade, mas por redução de capacidade e 
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distanciamento da posição de pessoa, apesar de o ser por força da determinação 

do Código de Processo Civil, em seu art. 75. 

A conclusão não é imediata, pois a tendência majoritária seria a de excluir 

a universalidade de bens da possibilidade de ser titular de qualquer vestígio de 

personalidade, conforme arremata Simone Eberle: 

 

Portanto, o reconhecer capacidade de ser parte à massa falida, ao espólio, 
à herança jacente e à vacante equivale a atribuir-lhes uma capacidade de 
direito com esse conteúdo mínimo. Ter capacidade de direito, denuncia, 
por sua vez, a coexistência necessária da susceptibilidade à aquisição de 
direitos, consubstanciada na personalidade. Logo, não há, pois, como 
evitar a conclusão, inexorável, mas sobretudo correta, de que esses entes 
são pessoas184. 

 

A propósito, a massa falida, quando analisada sob um aspecto 

processual, ocupa uma posição mais compatível com a de centro de imputação do 

que com a de detentora de personalidade; contudo, o ordenamento jurídico, ao 

atribuir-lhe capacidade mínima, atribui-lhe também a personalidade, ainda que não 

seja essa a posição predominante na doutrina e na jurisprudência, que aduz a 

existência apenas da personalidade judiciária, o que não se concorda, conforme já 

demonstrado. 

Ademais, a possibilidade de efetuar negócios jurídicos e atos úteis para 

a preservação e a correta administração do patrimônio faz com que a capacidade 

se torne ainda mais palpável, ainda que tais negócios sejam só para consecução 

de um ato específico de forma cerceada e transitória, o que extrai ainda mais a 

subjetividade da massa falida. 

Embora evidente a personalidade da massa falida, entende-se por 

incabível a possibilidade de titularizar e reclamar em juízo direitos oriundos da 

personalidade, pois impossível considerar que um ente que tem seu surgimento 

extremamente vinculado aos bens, caráter transitório e características 

profundamente objetivas, possa sofrer danos à imagem e à intimidade ou ter sua 

honra afetada, diferentemente do que ocorre com a sociedade que se extinguiu para 

que pudesse haver seu surgimento185. 
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3.3.4 A herança jacente e vacante e o espólio 

 

A construção doutrinária da herança jacente provém em suas origens do 

Direito Romano. A transmissão dos bens em Roma não se dava diretamente aos 

herdeiros, que assumiam a denominação de hereditas iacens até a aquisição pela 

additio, ou seja, a transmissão dos bens tinha uma fase intermediária que, apesar 

de não ter sido absorvida pelo Direito Moderno, foi aproveitada a expressão para 

justamente denominar a herança a qual os herdeiros se desconhecem186. 

Dessa forma, resta incontroversa a transmissão automática dos bens aos 

herdeiros e que a inexistência de nenhum deles ou de testamento válido é o 

requisito necessário para a formação da herança jacente, que será declarada pelo 

juiz, promovendo a arrecadação dos bens e nomeando curador oficial que 

procederá à liquidação de valores e à representação da herança em demandas187. 

A transitoriedade da herança jacente é flagrante, tendo em vista que após a 

arrecadação dos bens, o juiz competente expede edital para que se apresentem e 

se habilitem possíveis sucessores. Caso restem infrutíferas as tentativas, mesmo 

mediante a publicação do edital por três vezes, o art. 1.820 do Código Civil 

determina que decorrido o prazo de um ano da primeira publicação sem que haja 

nenhum herdeiro habilitado, a herança passa a ser vacante: 

Pela vacância, os bens são entregues ao Estado. Essa fase, porém, não 
tem o condão de incorporar os bens definitivamente ao Estado, o que só 
vem a acontecer após cinco anos da abertura da sucessão. A propriedade 
transferida aí ao Poder Público é resolúvel, já que no quinquênio poderá 
ainda surgir algum herdeiro188. 

 

Ou seja, a herança vacante também assume caráter transitório, sendo 

perceptível em ambas o caráter predominantemente patrimonial que absorvem, 

                                                           
pessoa jurídica de direito público. Tese (Doutorado em Direito) Faculdade de Direito – 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 70) 
186 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições do Direito Civil: direitos das sucessões. 20. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 56. 
187 Não obstante a ausência de personificação legal, o tratamento dado à herança na qualidade de 

massa sucessória é o de uma pessoa jurídica, ao menos aparente. (PEREIRA, Caio Mário da 
Silva. Instituições do Direito Civil: direito das sucessões. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, 
p. 56). O doutrinador parece perceber o cerne da questão, pois o tratamento dado à herança é o 
de ente personificado, ainda que não se coadune com a igualdade de tratamento com a pessoa 
jurídica. 
188 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das sucessões. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015, 

p. 83. 
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sendo o status de universalidade de bens quase suficiente, não fosse a figura do 

curador e a capacidade, ainda que reduzida, de estar em juízo. 

Com isso, Sílvio de Salvo Venosa, ao expor o art. 12 do Código de 

Processo Civil, enaltece que a herança jacente e vacante são representadas pelo 

curador pois indispensáveis uma série de medidas para a garantia dos bens. Nesta 

feita, não se pode negar uma forma de personificação dessas situações ante a 

capacidade de estar em juízo, ainda que reduzida a sua personalidade189. 

O último ente atípico a ser analisado, o espólio, relaciona-se diretamente 

com a herança, haja vista que surge no processo de inventário como “conjunto de 

direitos e deveres pertencentes à pessoa falecida, ao autor da herança. Trata-se de 

uma massa patrimonial que permanece coesa até a atribuição dos quinhões 

hereditários190”. 

Assim como ocorre com a herança jacente e vacante, a lei processual 

atribui ao inventariante a representação do espólio em demandas e atribui a 

administração dos bens e haveres a este até que encerrado o processo de 

inventário. 

Nesta baila, a herança responde pelas obrigações até o limite da massa 

patrimonial que a forma, sendo uma garantia do patrimônio pessoal do herdeiro, 

tornando mais visível a personificação do instituto, pois tem patrimônio autônomo e 

capacidade.  

Com efeito, o espólio e a herança jacente e vacante assumem feições 

semelhantes ao patrimônio propriamente dito em sua constituição deixam de ser 

entendidos como universalidade de bens a partir da previsão processual que insere 

sua representação em demandas e, consequentemente, atribui capacidade 

processual e material, ainda que reduzida. “E, possuir a medida da aptidão para 

adquirir direitos significa inexoravelmente que esses entes possuem esta aptidão, 

pois só se detecta capacidade de direito onde existe personalidade191”. 

                                                           
189 Discorda-se do autor somente sobre a possibilidade de haver redução de personalidade, 

entende-se que o que se reduz é a capacidade. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito 
das sucessões. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 78.) 
190 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito das sucessões. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

p, 441. 
191  EBERLE, Simone. Capacidade entre o fato e o direito. São Paulo: Sérgio Antônio Fabris 

Editor, 2006, p. 62. 
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Todavia, segue-se a mesma linha de raciocínio aplicada à massa falida 

para afastar a possibilidade de defesa dos direitos da personalidade por tais entes 

atípicos, isso porque inexiste caráter permanente e interesses próprios que 

consigam justificar a defesa dessa gama de direitos, mesmo restando incontroversa 

a personificação por ocasião da lei processual. 

 

3.4 Direito à honra dos entes atípicos – A necessidade de proteção da 
Sociedade irregular e do Condomínio Edilício 

 

É justamente a superação do entendimento estanque de que a 

capacidade não pode ser quantificada e de que a personalidade é exclusiva de 

quem foi abarcado pela previsão normativa que possibilita o entendimento de que 

entes com capacidade anômala são pessoas e merecem, desde que compatíveis 

em suas características, a proteção dos direitos da personalidade na medida da 

possibilidade de acordo com a extensão de sua capacidade.  

A titularidade pode parecer absurda para quem se apega a 

conceituações defasadas sobre pessoa, principalmente quando associadas a 

cargas valorativas que não são objeto da ciência do direito. Por conta disso, os 

doutrinadores que insistem em elencar critérios naturais para justificar a titularidade 

de direitos da personalidade dificilmente compreenderão a posição dos entes com 

personalidade anômala como titulares de direitos da personalidade192. 

O apego aos conceitos estritamente jurídicos de pessoa, personalidade 

e capacidade são essenciais para que se compreenda a posição dos entes atípicos 

como sujeito de direitos, detentores de capacidade e personalidade e, por 

consequência, pessoa para os parâmetros jurídicos193.   

Simone Eberle aduz que “uma vez escolhidos, tais entes são retirados 

de sua condição de meros espectadores e conduzidos ao palco sobre o qual uma 

                                                           
192 Para Pais de Vasconcelos o Direito apenas constata a condição de ser humano que é 

naturalmente titular de direitos da personalidade, justamente por bastar a condição humana e a 
consequente dignidade para que isso ocorra, portanto, o Direito não tem legitimidade para atribuir 
a personalidade jurídica individual, apenas contatá-la. (VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de 
Personalidade. Coimbra: Edições Almedina, 2006, p. 73.) 
193 Reconhecer a um “ente” a susceptibilidade de ser titular de direitos e deveres, é, 

imperativamente reconhecer-lhe a personalidade activa e passiva, ser sujeito activo e passivo de 
qualquer relação jurídica, sem a qual não há direito. (LOURENÇO, Lúcio Augusto Pimentel. A 
personalidade jurídica das Sociedades Comerciais irregulares. Lisboa: JURISMAT, 2016, p. 
158.) 
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multiplicidade de papéis jurídicos é interpretada, na tessitura da trama das relações 

jurídicas194”. 

Por conseguinte, o aprimoramento da responsabilidade civil e da tutela 

dos valores morais se expandiram vertiginosamente ao longo dos anos, assumindo 

novos enfoques e angariando novos destinatários, como ocorreu com as pessoas 

jurídicas, isso porque os danos morais e, consequentemente, a lesão aos direitos 

da personalidade “não mais se encontram confinados nos limites da ‘dor’, da 

‘angústia’, sentimentos realmente próprios do ser humano como pessoa física195”.  

A disposição defendida deve ser aplicada com ressalvas, ante a 

necessidade de uma capacidade razoável do ente, a aferição de patrimônio próprio, 

a presença de interesse próprio decorrente de uma formação autônoma e valorativa.  

A posição aqui adotada, apesar de reconhecer a personalidade de todos 

os entes atípicos por força da capacidade processual e de consecução de negócios 

jurídicos, não corrobora com a consequente aplicação da proteção dos direitos da 

personalidade quando ausente qualquer um dos requisitos suscitados no parágrafo 

anterior. 

Destarte, não se defende uma igualdade de tratamento entre os entes 

atípicos, pois diferentes entre si. Outrossim, não se entende que a titularidade de 

direitos da personalidade pode se equivaler às pessoas jurídicas, quiçá às pessoas 

físicas, devido ao fato de a medida da capacidade ser diferente, o que, por si, já as 

diferencia da capacidade genérica garantida às pessoas físicas e jurídicas pelo 

Direito196. 

J. Lamartine Corrêa de Oliveira aduz em artigo sobre as sociedades 

irregulares que característica marcante da capacidade dos entes atípicos ao 

relacionar a redução da capacidade dos entes de figurarem em demandas 

específicas com a limitação que sofre o estrangeiro com relação aos seus direitos 

no Brasil, e finaliza concluindo que mesmo diante da redução de capacidade, não 

                                                           
194 EBERLE, Simone. Capacidade entre o fato e o direito. São Paulo: Sérgio Antônio Fabris 

Editor, 2006, p. 41 
195  CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 303. 
196 EBERLE, Simone. Capacidade entre o fato e o direito. São Paulo: Sérgio Antônio Fabris 

Editor, 2006, p. 12. 
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existe redução de personalidade e, por conta disso, o estrangeiro e o ente atípico 

“são pessoas com restrição à capacidade de direito ou de gozo197”. 

Muito embora a massa falida, a herança vacante e jacente, o espólio, a 

sociedade irregular e o condomínio edilício encontrem sua previsão no mesmo 

artigo do Código de Processo Civil, a caracterização dos três primeiros se diferencia 

substancialmente da sociedade irregular e do condomínio edilício, isso porque os 

primeiros são tidos como universalidade de bens pela grande maioria da doutrina, 

enquanto os últimos são um produto complexo da união de bens e pessoas com 

flagrante interesse próprio e autônomo. 

A dignidade moral, a reputação social, a consciência de uma 

honorabilidade média e o crédito pessoal como resultado da aptidões englobam o 

conceito de honra, sem que haja uma taxatividade precisa dos modos de violação  

nem uma preferência conceitual sob qualquer dos aspectos198. 

Além do caráter já abordado, a honra é uma projeção da reputação que 

se adquiriu por intermédio das atitudes, por conta disso, a titularidade não surge 

para as pessoas jurídicas e para os entes atípicos com a mesma naturalidade típica 

das pessoas físicas, exatamente por depender da construção virtuosa pela história 

e das decisões que concretizaram a formação da imagem interna ou externa dita 

como honrosa. Por conta disso, um ente com caráter transitório que existe por um 

motivo específico e que resguarda a universalidade de bens predominantemente, 

não pode ser visto como titular de honra alguma, haja vista a ausência de 

subjetividade que carrega consigo. 

A sociedade irregular e o condomínio edilício já ocupam uma posição 

diferente dos demais, haja vista o caráter abrangente de sua capacidade e a 

amplitude de seus poderes negociais e processuais, sendo indubitavelmente figuras 

autônomas que respondem passivamente por danos extrapatrimoniais, por serem 

capazes de concretizá-los e, inegavelmente, sofrê-los199.  

                                                           
197 DE OLIVEIRA, J. Lamartine Corrêa. Personalidade jurídica da sociedade irregular. Revista 

Jurídica: doutrina, legislação, jurisprudência. N. 76. Rio de Janeiro: 1967, p. 161. 
198CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo Rabindranath. O direito geral da personalidade. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 308. 
199 A falta de atribuição de personalidade jurídica ao condomínio edilício já foi objeto de críticas por 

diversas decisões judiciais, haja vista a visível adequação do ente mesmo frente a ausência de 
previsão formal que lhe atribua personalidade. 
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Há ainda a ausência de caráter provisório da sociedade irregular e do 

condomínio edilício, o que torna indispensável uma proteção mais efetiva do ente, 

tornando mais clara a necessidade da personificação como garantia da segurança 

jurídica necessária. 

Destarte, a jurisprudência é relutante em aceitar a possibilidade de 

personificação do condomínio edilício e da sociedade irregular, com isso, a 

possibilidade de aferição de danos morais por tais entes é praticamente inexistente 

e a possibilidade de se ocupar o polo ativo de demandas com esse teor é renegada, 

conforme verificação em capítulo próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 A REALIDADE NA APLICAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA DEFESA DA HONRA 
DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DOS ENTES ATÍPICOS 

 

Em consideração ao assentado nas discussões dos capítulos 

precedentes, a conclusão do estudo não poderia assumir contornos distintos senão 

os da análise prática sobre a posição atual da pessoa jurídica de direito privado e 

dos entes atípicos como titulares efetivos do direito à honra. 
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Para cumprir o propósito, a conceituação da responsabilidade civil, seus 

contornos e a evolução para que se chegasse ao atual nível de proteção mostra-se 

imprescindível. Deborah Lambach, ao citar o fenômeno da expansão da 

responsabilidade civil, afirma: 

 

Arrisca-se afirmar que é o instituto jurídico que mais transformações sofreu 
ao longo do tempo, tendo contribuído para essa metamorfose o fenômeno 
da socialização. O dano sentido por um indivíduo acomete todo o conjunto 
social. É voz corrente a força social que a responsabilidade civil angariou 
nesses últimos séculos, pois nada mais injusto – aos olhos de toda a 
sociedade – do que deixar desamparado aquele que foi lesado200. 

 

Somente com a expansão, os danos morais se assentaram como 

categoria autônoma e se tornaram indispensáveis para uma justa reparação dos 

danos extrapatrimoniais. Além do que, a superação da ideia de que a dor era 

pressuposto para a caracterização do dano moral permitiu uma expansão para além 

das barreiras psíquicas do homem natural, tendo como consequência a aceitação 

da pessoa jurídica de direito privado como destinatário da proteção201. 

Todavia, a proteção da honra das pessoas jurídicas de direito privado é 

falha e passível de críticas, conforme pode facilmente se constatar por uma análise 

da aplicação jurisprudencial atual, o que se choca frontalmente com a expansão da 

proteção garantida às pessoas físicas. 

Embora falha a proteção com relação às pessoas jurídicas, os entes 

atípicos específicos, a quem o presente trabalho reconheceu a possibilidade de 

defesa à honra202, são ainda mais prejudicados pela ausência de personificação 

expressa no ordenamento, conforme se verificará ao longo do capítulo. 

 

4.1 A responsabilidade civil e os danos morais 

 

                                                           
200COSTA, Déborah Regina Lambach Ferreira. Reparação do dano à imagem das pessoas 

jurídicas. Tese (Doutorado em Direito) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: 
2010, p. 52. 
201 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da personalidade. Revista dos Tribunais. n. 567. p. 09-16. 

jan./1983. São Paulo: 1983, p. 14. 
202 Com base no exame das especificidades dos entes atípicos, concluiu-se pela titularidade de 

direito à honra pelo condomínio edilício e pela sociedade em comum.  
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A responsabilidade civil surge para assegurar a manutenção de direitos 

previstos pelo sistema normativo, limitando o comportamento humano por meio de 

um corte moral. Dessa forma, a sanção de condutas impróprias garantem a vida em 

sociedade e o cumprimento, em última análise, das garantias por meio de uma 

coação estatal reparadora com impacto no patrimônio material do responsável pelo 

ilícito para a restauração do equilíbrio necessário para a sociedade. 

O indivíduo é obrigado a compensar caso seu ato atinja a alguém 

causando-lhe dano, assim, a responsabilidade é consequência direta do prejuízo 

sofrido, ou seja, sem o dano não há responsabilidade, isso porque, caso não seja 

configurado o nexo causal entre ambos, o próprio interesse processual é perdido, 

haja vista a ausência de utilidade prática do processo203. 

Carlos Bittar complementa ao indicar que a teoria da responsabilidade 

civil justifica-se diante da liberdade e da racionalidade humana, pois ao escolher a 

forma como atuará na sociedade, o homem assumirá os ônus correspondentes, 

sendo a responsabilidade consequência direta da inteligência, liberdade e 

autonomia que lhe são peculiares204. 

As pessoas, enumeradas no ordenamento jurídico ou caracterizadas 

como tal por força de autorização legal para certos atos, têm aptidão jurídica para 

ocupar, ativa ou passivamente, os polos das demandas para a efetivação de uma 

reparação do dano em uma relação jurídica em que se aborda o objeto em questão 

e o revés sofrido por uma das partes205. 

Sob a perspectiva histórica, a responsabilidade civil se solidificou ao 

longo dos anos. Em 1830, no Código do Império, já haviam previsões pontuais onde 

se abordava a possibilidade de reparação de danos patrimoniais específicos, 

posteriormente, o Decreto Legislativo nº 2.681, de 1912, que tratava sobre a 

responsabilidade das empresas ferroviárias, influenciou a caracterização da 

responsabilidade contratual e objetiva no Brasil. 

Com a edição do Código Civil de 1916, a compreensão se aproximou do 

conceito atual, mas sem se desvincular da técnica predominantemente 

                                                           
203 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. 9. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 1998, 

p. 38. 
204 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por danos morais. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, 

p. 33. 
205 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade Civil. 9. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 

p. 11. 
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patrimonialista e, por conta disso, sem trazer grandes evoluções com relação aos 

danos morais, ainda assim, a responsabilidade civil ganhou terreno sólido e 

independente das previsões penais206. 

Para mais, diversos códigos foram lançados para atender situações 

especiais, com atenção ao Código de Defesa do Consumidor, que previu a 

expansão da responsabilidade objetiva, antes bastante limitada. 

Por último, orientado pela Constituição Federal de 1988 e pelo princípio 

norteador da dignidade da pessoa humana, o Código Civil Brasileiro de 2002 

valorizou os direitos da personalidade, sedimentando a responsabilização civil na 

garantia de que aquele que, no caso de ato ilícito, cause danos a outrem praticado 

por terceiro, seja este ato fruto de uma ação ou de uma omissão proveniente de 

dolo ou de culpa ou produto da prática de uma atividade de risco existe o dever de 

reparação, ainda que tais danos sejam apenas de cunho moral207. 

Além disso, o Código Civil Brasileiro dedica vinte e sete artigos de um 

título específico para tratar sobre as peculiaridades da responsabilidade, criando um 

conjunto sistematizado para o tema. Ainda assim, a evolução da responsabilidade 

civil é latente e a importância da matéria é inquestionável e de indubitável 

importância para a conclusão precisa do estudo. 

“Na responsabilidade civil, crucial para a sociedade é a existência ou não 

de prejuízo experimentado pela vítima208”, de tal forma, Américo Luís Martins da 

Silva e a unanimidade dos autores modernos, excluem a possibilidade de haver 

responsabilidade sem danos.  

Nesse diapasão, sendo o dano requisito fundamental para se haver a 

reparação civil, cumpre tratar acerca dos danos específicos, distinguindo as 

respectivas espécies. Com esse intuito, Carlos Bittar os diferencia no aspecto de 

                                                           
206 Enquanto a responsabilidade penal se preocupa mais em punir a pessoa do delinquente, a 

responsabilidade civil reserva sua atenção para o dano causado; tem, pois, a finalidade de 
satisfazer a necessidade de ressarcimento dos prejuízos sofridos e de equilíbrio patrimonial e 
espiritual. (SILVA, Américo Luís Martins da. O dano moral e sua reparação civil. 4. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 22.) 
207 O CC, repetindo a orientação do CC de 1916, estabelece cláusula geral de responsabilidade 

subjetiva, ou seja, responsabilidade civil fundada no ato ilícito. Conforme consagrado entendimento 
doutrinário, o ato ilícito pode ser decomposto em três elementos, a saber: I) conduta dolosa ou 
culposa contrária à norma jurídica, II) dano e III) nexo de causalidade. (TEPEDINO, Gustavo; 
BARBOZA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado 
conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 333.) 
208 SILVA, Américo Luís Martins da. Dano moral e sua reparação civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 24. 
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seus reflexos, sendo os patrimoniais os que impactam na situação pecuniária do 

ofendido, e o extrapatrimonial os que afetam a personalidade do ofendido209. 

O conceito de dano patrimonial é de fácil compreensão, pois está 

intrinsecamente relacionado com o cunho econômico, podendo ser quantificado de 

acordo com o valor do bem ou com os lucros que poderão ser perdidos por 

consequência direta do dano patrimonial auferido ao bem protegido. 

Ou seja, o dano patrimonial leva à efetiva diminuição da quantidade ou 

da qualidade dos bens, consistindo na diferença do valor atual do patrimônio de 

quem sofreu o dano e do que poderia ter sido se a obrigação fosse estritamente 

cumprida210. 

Já em relação aos danos não patrimoniais, Adriano De Cupis conceitua: 

 

O dano não patrimonial não pode ser definido se não em contraposição ao 
dano patrimonial. Dano não patrimonial, em consonância com o valor 
negativo de sua expressão literal, é todo dano privado que não pode 
compreender-se no dano patrimonial, por ter por objeto um interesse não 
patrimonial, ou seja, que guarda relação com um bem não patrimonial211. 

 

Nessa feita, os danos morais carregam consigo a tutela do patrimônio 

moral dos sujeitos de direito, que, ao serem atingidos por alguma lesão aos direitos 

da personalidade, sofrem agravos internos e perante terceiros como produto direto 

do dano. Caso as consequências repercutam no patrimônio pessoal, as ofensas 

passam a pertencer à categoria do dano patrimonial212. 

Reconhecida a importância da compensação estritamente patrimonial, a 

existência de prejuízos de cunho pessoal não suscetíveis de precisa quantificação 

na esfera econômica são incontestáveis, entretanto, durante muitos anos, foram 

ignorados pelo ordenamento mesmo quando o dano psíquico e moral era 

inquestionável, pois não se entendia razoável haver caracterização de danos que 

                                                           
209 BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade Civil. Teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, p. 22. 
210 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 3. ed.  Rio de 

Janeiro: Jurídica Universitária, 1965, p. 170. 
211 DE CUPIS, Adriano. El Dano – Teoria General de la Responsabilidad Civil. Madrid: Bosch, 

1975, p. 122. 
212 GOMES, Orlando. Obrigações. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 332. 
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não poderiam ser precificados e a possibilidade de reparação era por diversas vezes 

motivo de controvérsias jurisprudenciais213. 

A tese da inexistência de reparação por danos morais não se manteve, 

haja vista a inquietação acerca da ineficiência dos demais institutos para se proteger 

os direitos da personalidade, a influência do direito estrangeiro e as pressões da 

sociedade para uma proteção integral, assim, a autonomia do dano moral é fruto de 

uma construção lenta que possibilitou que o dano extrapatrimonial pudesse ser 

encarado como produto do ato ilícito e não menos importante do que os prejuízos 

de cunho econômico. 

Desse modo, a orientação jurisprudencial, seguida pela edição da 

Constituição Federal de 1988, firmou a questão referente à indenização por 

prejuízos morais, resguardando o patrimônio imaterial primeiramente do homem 

comum, com a posterior evolução para a pessoa jurídica. 

Apesar de o tratamento constitucional e jurisprudencial ter inaugurado a 

conceituação técnica, o Código Civil de 2002 trouxe para a esfera do direito privado 

previsões imprescindíveis para o desenvolvimento da matéria. 

Retomando a conceituação do dano moral, como elemento essencial 

para o desenvolvimento do trabalho, analisa-se a doutrina clássica ao abordar que 

Carlos Bittar caracteriza o dano moral como a afronta, a desonra ou a dor 

produzidas a partir de atitudes injuriosas de outrem, que refletem na esfera pessoal 

do lesado com as mais variadas projeções pessoais possíveis214. 

Respeitada a caracterização trazida por Carlos Bittar, imprescindível 

esclarecer que o conceito de dano moral é complexo, tendo em vista que, muitas 

vezes, doutrinadores acabam por atrelar o dano moral ao sentimento 

experimentado pela pessoa, tais quais a dor física e a humilhação, contudo, os 

reflexos eminentemente subjetivos das afirmações acabam por causar insegurança 

jurídica, como bem ressaltado por Regina Beatriz Tavares da Silva, que elucida que 

                                                           
213 Yussef Said Cahali ao abordar as controvérsias com relação à aplicação do dano moral na 

jurisprudência, evidencia o pioneirismo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que em 1978 
já considerava categoricamente o dano moral como plenamente indenizável, o igualando em 
importância ao dano patrimonial. (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 4 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 18.) 
214 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1999, p. 36. 
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o raciocínio estritamente subjetivo cria entraves na identificação e apuração do dano 

extrapatrimonial215. 

De fato, talvez daí a preocupação em se caracterizar o dano moral 

dissociado ao máximo da esfera subjetiva, como aquele que se esgota na lesão à 

personalidade, sendo passível de indenização por simples demonstração do 

atingimento aos direitos da personalidade por meio do ato ilícito, sem muitas 

divagações acerca do reflexo real do dano, justamente por ser de difícil, quiçá 

impossível, verificar a mácula na honra de alguém por meio de provas materiais, 

por conta disso, é certo que há certa presunção de prejuízo, contudo pode haver 

prova em sentido contrário. 

A medida não tem o condão de afastar por completo o caráter subjetivo 

do dano, mas parece a única forma de garantir a máxima efetividade e aplicabilidade 

quando diante de situações determinadas e, principalmente, quando se tem em 

qualquer um dos pólos uma parte em que não seja possível a observação de abalos 

psíquicos, como a pessoa jurídica ou qualquer dos entes que se entende no estudo 

poder ocupar o rol de destinatário da proteção. 

Além disso, ao abordar especificamente a honra, as provas materiais de 

afronta à vítima são intangíveis, pois não há um modo singular de se comprovar um 

dano efetivo à honra, sendo a prova da ocorrência do fato suficiente, segundo a 

posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo menos quando trazemos à 

baila as pessoas naturais216. 

Dessa maneira, ressalta-se que a visão do dano moral como dor e 

sofrimento eminentemente personalíssimo deve ser superada por uma abordagem 

de dano mais imaterial e desvinculado dos aspectos psicológicos e subjetivos, para 

que somente assim possa haver um tratamento jurídico mais realista do instituto, 

sem, contudo, massificar a abrangência, pois, por óbvio, o pedido de dano moral 

deve vir acompanhado de o mínimo de prova de convencimento217. 

                                                           
215 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Responsabilidade civil: Responsabilidade civil na área 

da saúde. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 60. 
216 Estando comprovado o fato não é preciso a prova do dano moral. (STJ, AGA 250722/SP, DJ 

19/11/1999, 3ª turma, relator Carlos Alberto Menezes Direito, DP 07/02/2000, p. 163.) 
217 Apesar de superada a visão restritiva quanto aos aspectos psíquicos, os conceitos não 

evoluíram e a grande maioria continua a fazer referência aos sentimentos pessoais, causando 
confusão na interpretação do dano moral moderno. 
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Então, a caracterização do dano moral se dá muito mais com a 

percepção da agressão aos direitos da personalidade e a necessidade de repará-

los do que com a medida da angústia ou reação do lesado, haja vista que uma 

análise sobre reações e aspectos psicológicos seria de extrema complexidade para 

o Direito218. 

A dificuldade de reconhecimento do dano moral é ponto de análise 

presente em grande parte da doutrina, mas foi José de Aguiar Dias que melhor 

refutou a mistificação do dano com um argumento simples, ao explicar que o dano, 

por ser consequência de um fato danoso, prova-se com a simples demonstração de 

tal fato, ou seja, o fato prova o dano por si219. 

Yussef Cahali conclui o tema, elucidando que o Superior Tribunal de 

Justiça, na ocasião da edição da súmula 37, se posicionou acerca da necessidade 

de demonstração da repercussão externa da ofensa como modo de configurar e 

quantificar o dano material, mas retirou a necessidade para a configuração do dano 

moral, visto que a representação indevida como a do caso é suficiente para que se 

atinja o âmago da honra220. 

Nesse sentido, o enunciado número 445 da V Jornada de Direito Civil 

coaduna com a súmula prevendo que “o dano moral indenizável não pressupõe 

necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como dor 

ou sofrimento221”. 

A compreensão é imprescindível, uma vez que a conceituação errônea 

pode excluir da proteção entes em que não são observadas situações psíquicas do 

comportamento humano, mas que, por serem sujeitos de direito e abrangerem 

características complexas, são destinatários inequívocos da norma. A indenização 

por dano moral remonta à existência de três pressupostos: a prática do ato ilícito, a 

ofensa à honra e o nexo de causalidade entre tais elementos. 

De tal forma, o dano moral é uma evolução para compensar a lesão aos 

direitos da personalidade de forma ampla, em conjunto ou não com prejuízos 

                                                           
218 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 

200, p. 80. 
219 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1944, p. 226. 
220 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 266. 
221 BRASIL. Enunciado número 445. Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar. Disponível em: 

https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/366 Acesso em: 22 de dezembro de 2019. 
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materiais, atendendo aos interesses jurídicos oriundos da manutenção do objeto, 

não podendo ater-se à natureza ou à índole do direito subjetivo222. 

Outrora, mesmo frente à ampliação sistêmica dos danos morais, o 

conteúdo do direito à honra não pode deixar de ser tangível, visto que não pode 

abrigar condutas que não sejam gravosas o suficiente para que se justifique 

reparação nem pode ater-se à prejuízos materiais, pois deles não dependem. 

O caráter dúplice da reparação é formado pela função reparadora em 

que o indivíduo é minimamente recompensado pela lesão ao seu patrimônio 

imaterial pelo ofensor que responde com seu patrimônio pessoal, conforme o 

caráter punitivo do dano moral, com o objetivo de que se evitem reincidências por 

conta do impacto direto nos bens do ofensor, advindo desses dois pontos de análise 

que se pode haver uma dimensão valorativa do dano, o que não quer dizer que o 

patrimônio imaterial será recomposto, pois pela especificidade dos direitos da 

personalidade a tarefa é impossível223. 

O dano moral decorrente das lesões à honra atravessou um caminho 

tênue entre desacertos jurisprudenciais e doutrinários para que fosse por fim 

considerado como instituto autônomo, prestigiando a honra e classificando sua 

ofensa como prejuízo moral de interesse relevante, independente de aspectos 

penais que sobreviessem ou de afetação ao patrimônio material. 

                                                           
222 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 7: responsabilidade civil. São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 90. 
223 A ideia de reparação, no plano patrimonial, tem o valor de um correspectivo, e liga-se à própria 

noção de patrimônio. Verificado que a conduta antijurídica do agente provocou-lhe uma diminuição, 
a indenização traz o sentido de restaurar, de restabelecer o equilíbrio e de reintegrar-lhe a cota 
correspondente ao prejuízo. Para a fixação do valor da reparação do dano moral, não será esta a 
ideia força. Não é assente na noção de contrapartida, pois que o prejuízo moral não é suscetível 
de avaliação em sentido estrito (...) é sanção civil direta ao ofensor ou reparação da ofensa e, por 
isto mesmo, liquida-se na proporção da lesão sofrida (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições 
do Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1966, p. 286.) 
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A legislação civil deixou de especificar detalhadamente as condutas que 

causam o dever de indenizar na esfera, aproveitando-se as acepções formuladas 

pelo Direito Penal para a caracterização de injúria224, difamação225 e calúnia226. 

Entretanto, Yussef Said Cahali ressalta a independência entre as esferas 

penal e civil de apuração das lesões à honra, o que se dá devido ao caráter mais 

sensível da esfera civil, que considera a imprudência, a temeridade e o erro grotesco 

como motivos suficientes para a reparação civil do dano, enquanto a penal exige a 

demonstração efetiva do dolo com maior rigor na perquirição dos elementos 

constitutivos da esfera penal227. 

A sensibilidade, a independência e a ausência de possibilidade de 

quantificação precisa do dano somado à ausência de previsão específica cria um 

grave problema para a mensuração dos danos morais, conforme elucida Américo 

Luís Martins da Silva: 

 

Tal omissão no texto legal dá azo à ocorrência de fixação dos montantes 
compensatórios, refletindo ora a generosidade descomedida do juiz, ora 
sua avareza no arbitramento. A omissão também faz com que aventureiros 
e litigantes de má-fé congestionem o Poder Judiciário com ações de 
reparação do dano moral temerárias, que podem levar uma parte ao 
enriquecimento sem causa e a outra à insolvência irrecuperável228. 

 

Destarte a relevância da temática acerca dos limites da recomposição do 

patrimônio da vítima e a inexatidão das compensações devido à ausência de 

critérios rígidos para a mensuração dos danos morais, a matéria é complexa e 

merece estudo específico, assim, não cabe aprofundamento. 

 

4.2 O reconhecimento do direito ao dano moral pela pessoa jurídica de direito 

privado: uma análise da jurisprudência atual  

                                                           
224 O Código dá o nome de calúnia à falsa imputação de fato definido como crime. Em face do art. 

138, a falsidade da imputação é elemento constitutivo da calúnia: se verdadeiro o seu conteúdo, a 
imputação é objetivamente lícita ou juridicamente indiferente. (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 
4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 241.) 
225 A difamação é a imputação de fato à outrem que embora não seja configurado como crime pela 

legislação penal, ofende a honra e a reputação da pessoa a quem se atribui. (CAHALI, Yussef 
Said. Dano moral. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 247.) 
226 A injúria é a ofensa ao decoro de alguém, sem a comunicação de tal ofensa ao terceiro, para a 

configuração basta que o conteúdo seja ouvido, lido ou percebido pelo sujeito passivo. (CAHALI, 
Yussef Said. Dano moral. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 248.) 
227 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 262 
228 SILVA, Américo Luís Martins da. O dano moral e sua reparação civil. 4. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 491. 
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O reconhecimento do dano moral autônomo foi alvo de críticas e 

resultado de um tortuoso caminho até a evolução do conceito e adaptação para a 

melhor compreensão do aspecto extrapatrimonial dos danos229. 

É certo que o caminho para um bom entendimento do dano 

extrapatrimonial ainda está sendo trilhado, sendo de fácil percepção pontos 

controvertidos que são passíveis de verificação e adaptação para uma 

compreensão moderna do dano moral, principalmente quando se aborda a 

quantificação monetária do dano e a titularidade por entes específicos. 

Superada a mensuração para fixação dos danos morais, que não é objeto 

do estudo, cabe analisar a situação das pessoas jurídicas em um caráter geral, dos 

entes atípicos e o atual entendimento jurisprudencial brasileiro. 

Isto posto, remonta-se à introdução e à aceitação da pessoa jurídica 

como titular de reparação de danos sofridos para a melhor compreensão do tema. 

A pessoa jurídica é realidade fática, desse modo, o ordenamento apenas 

narra e a torna sujeito de direitos e obrigações com capacidade jurídica plena, 

reconhecendo o papel relevante na consecução de fins comuns das pessoas 

naturais e garantindo a personificação como meio de proteger seu patrimônio de 

forma geral, ou seja, sob os aspectos materiais e imateriais. 

Falar sobre o reconhecimento dos direitos da personalidade da pessoa 

jurídica é entrar em uma esfera nebulosa, tanto é que nos dias atuais ainda existem 

doutrinadores que negam a titularidade230 e, por consequência, entendem como 

absurda a possibilidade dos danos morais231. 

                                                           
229 O posicionamento pela não indenização do dano moral puro habitou a jurisprudência do país 

por anos a fio, assim, a tendência que desvinculou tais danos é produto de um trabalho árduo e 
complexo que só foi possível graças ao avanço da defesa do direitos da personalidade. Apenas em 
1992, o Superior Tribunal de Justiça proferiu a súmula 37 que reconhece a possibilidade de 
cumulação de danos materiais e morais, deixando clara a independência entre eles. 

 
230 Gustavo Tepedino assevera que a previsão hoje constante no artigo 52 do Código Civil “não 

assegura às pessoas jurídicas os direitos subjetivos da personalidade, admitindo, tão somente, à 
extensão de técnica dos direitos da personalidade para a proteção da pessoa jurídica” 
(TEPEDINO, Gustavo. Crise de fontes normativas e técnicas legislativa, na parte geral do 
Código Civil de 2002. Disponível em http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32350-
38875-1-PB.pdf. Acesso em: 11 dezembro 2019.) 
231 “As pessoas jurídicas em si, jamais teriam direito à reparação por danos morais [...] Que as 

pessoas jurídicas sejam, passivamente, responsáveis por danos morais, compreende-se. Que, 
porém, ativamente, possam reclamar as indenizações, consequentes deles é absurdo. Os alicerces 
sobre os quais se firmam os danos morais são puramente espirituais”. (DA SILVA, Wilson Melo. O 
dano moral e sua reparação. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, p. 650.) 
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A afirmação que nega a titularidade de direitos da personalidade ou 

encara a aceitação do dano moral como extensão de técnicas não merece 

prosperar, pois inexiste possibilidade de reparação por danos morais além da 

compensação por violações aos direitos da personalidade. 

A dissociação de possíveis consequências psíquicas, já elucidada, é 

imprescindível para uma visão dissociada da concepção extremamente subjetiva do 

dano moral, mostra-se inconcebível a figura do empréstimo para a categoria 

técnica-jurídica e também incompreensível afirmar que entes em que o 

ordenamento denominou como sujeito de direitos e obrigações e atribuiu 

capacidade processual e material fossem destituídos de direitos da personalidade, 

Aguiar Dias, com pioneirismo, suscitou: 

 

A pessoa jurídica pública ou privada, os sindicatos, as autarquias podem 
propor ação de responsabilidade, tanto fundada no dano material, como 
no prejuízo moral. Este ponto de vista, esposado pela generalidade dos 
autores, é sufragado hoje pacificamente pela jurisprudência estrangeira232. 

 

Coadunando com a visão do autor e a despeito de opiniões contrárias, o 

ordenamento garantiu a aplicação dos direitos da personalidade às pessoas 

jurídicas no art. 52 do Código Civil, consequência lógica da possibilidade de aferição 

de danos morais, ainda assim, o STJ na súmula 227 afirmou que a pessoa jurídica 

pode sofrer dano moral, finalizando possíveis questionamentos. 

De tal feita, a situação atual da pessoa jurídica do ordenamento não 

exclui de sua titularidade nenhum direito, isso porque a aplicação é genérica, ampla 

e só pode ser restrita por ausência de compatibilidade com a figura peculiar da 

pessoa jurídica, por razões óbvias233. 

Capelo de Souza em sua obra defende a titularidade dos direitos da 

personalidade desde que compatíveis: 

 

Há seguramente que reconhecer às pessoas coletivas, porquanto titulares 
de valores e motivações pessoais alguns dos direitos especiais da 
personalidade, que se ajustem à particular natureza e às específicas 
características de cada uma de tais pessoas jurídicas, ao seu círculo de 

                                                           
232  DIAS, José Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 802. 
233 EBERLE, Simone. Capacidade entre o fato e o direito. São Paulo: Sérgio Antônio Fabris 

Editor, 2006, p. 76. 
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atividades, às suas relações e aos seus interesses dignos de tutela 
jurídica234. 

 

A defesa da honra, por se ajustar perfeitamente com as especificidades 

da pessoa jurídica, pode ser por ela defendida. “Há inafastável semelhança entre 

os efeitos da lesão causada pelo dano moral tanto à pessoa física quanto à pessoa 

jurídica, embora esta última não o sinta em seu âmago235”. 

Elucidada a titularidade da honra pelas pessoas jurídicas, cabe ressaltar 

a relevância da construção doutrinária e jurisprudencial acerca da ausência de 

necessidade de demonstrar por meio de provas inequívocas o montante do abalo 

sofrido. Tal fato é consequência da dificuldade de demonstração precisa por meio 

de documentação do desprestígio experimentado, sendo a demonstração da 

ocorrência do fato medida suficiente para a configuração do dano, o que deveria ser 

comum às pessoas físicas e jurídicas236. 

Embora os ditames iniciais da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça tenham caminhado nesse sentido para compreender que a prova da 

ocorrência do fato que gerou a lesão à reputação da pessoa jurídica era suficiente 

para fins de caracterização dos danos morais237, a posição não se manteve, assim, 

a exigência de prova do dano vem sendo a razão pelo indeferimento repetitivo de 

ações que versam acerca de danos morais sofridos pela pessoa jurídica, eis o 

trecho de decisão em agravo regimental: 

 

O próprio acórdão recorrido reconheceu a possibilidade da pessoa jurídica 
sofrer dano moral, mas, com acerto, exigiu a prova da repercussão do fato 
danoso, seja pela crise potencial ou efetiva do crédito desfrutado na praça 
de seus negócios, seja pela diminuição ou perda da credibilidade da 
imagem que projetava, nada disso evidenciado nos presentes autos238. 

 

Ora, a decisão de 2008 acima exposta contrária a decisão anterior do 

STJ que garantia a aplicação imediata do dano moral diante da existência 

                                                           
234 CAPELO DE SOUSA, Valentino Aleixo Rabindranath. O direito geral da personalidade. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 597. 
235 ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa jurídica e os direitos da personalidade. 

Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 123. 
236  FLORINDO, Valdir. Dano moral e o Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 2002, p. 347. 
237 A prova do fato que gerou a lesão à reputação da pessoa jurídica é suficiente para a 

indenização do dano moral. (STJ, Resp. 169030/RJ, data de julgamento: 22/10/2001, 3ª Turma, 
Relator Ari Pargendler, Data de julgamento: 02/02/2002, p. 344.) 
238 AGRG no AG 970204 SC 2007/0249714-5, Relator: Ministro Ari Pargendler, data de julgamento: 

02/09/2008, 3ª turma, Data de publicação: 11/11/2008. 
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indubitável do fato ensejador239, de tal modo, vê-se claramente a incongruência 

entre o tratamento de pessoas físicas e jurídicas. 

O STJ tem aplicado reiteradamente a inexistência de dano presumido 

quando se trata de pessoas jurídicas sob a justificativa de que os direitos 

personalíssimos destas teriam natureza jurídica diferente das pessoas físicas, o que 

por si já é um erro, haja vista que o Código Civil foi efetivo quanto à titularidade de 

direitos da personalidade por estas, não fazendo diferenciações quanto à natureza, 

limitando-se apenas a referenciar-se a expressão “no que couber”, não com o 

objetivo de excluir alguma proteção, mas por impossibilidade clara de aferição de 

certos direitos da personalidade para as pessoas jurídicas, tais quais o direito ao 

próprio corpo e a liberdade.  

Além disso, a tentativa de se relacionar o direito à restituição por danos 

morais à critérios subjetivos pessoais, além da já exposta máxima exigência da 

jurisprudência de provas para que se comprove o dano, é o mesmo que mitigar a 

possibilidade de condenação, sem qualquer aplicação do artigo 52 ou da súmula 

227, tornando a norma completamente sem eficácia, vejamos a contrariedade no 

dispositivo de decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça: 

 

Nesse caso, não se está a tutelar um direito da personalidade típico, 
considerando que as pessoas jurídicas não sofrem questões existenciais. 
Cuida-se, em realidade, de proteger a honra objetiva da pessoa jurídica, 
sendo os danos causados em violação ao bom nome, à fama, à reputação. 
Tais elementos integram o ‘patrimônio moral’ da pessoa jurídica e, 
diferentemente das pessoas naturais, têm uma repercussão no patrimônio 
propriamente dito, embora de difícil avaliação na maioria das 
circunstâncias240. 

 

A ausência de organismo capaz de sentir as ofensas de caráter 

psicológico não deveria ser fato limitador para a aplicação jurisprudencial, já que a 

concepção do dano se desvinculou há muito de elementos meramente psicológicos 

e abrange a possibilidade de percepção de danos em decorrência da titularidade de 

direitos da personalidade e da configuração de conduta ofensiva a esta, ainda que 

ausentes danos materiais. 

                                                           
239 A prova do fato que gerou à lesão à reputação da pessoa jurídica é suficiente para a indenização do dano 

moral. (STJ, Resp. 169030/RJ, relator Ari Pargendler, data de julgamento: 22/10/2001, 3ª Turma, Data de 

julgamento: 02/02/2002, p. 344.) 
240 BRASIL. STJ. RESP 1822640 SC 2019/0181962-4, Relator: Ministra Nancy Andrighi, data de 

julgamento: 12.11.2019, 3ª Turma, data de publicação: 19/11/2019. 
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Nessa feita, apesar de a jurisprudência reconhecer a aplicação imediata 

frente a demonstração efetiva da violação ao direito da personalidade em relação 

às pessoas físicas, as pessoas jurídicas restam prejudicadas, pois apenas a elas 

os Tribunais têm exigido comprovação material do dano que, conforme a própria 

relatora do voto confessa, é de difícil comprovação. 

O raciocínio patrimonial do dano moral, que deveria estar há muito 

superado por uma jurisprudência evolutiva, encontra brechas quando se refere à 

pessoa jurídica, haja vista uma reincidência em afirmar que não houve comprovação 

de danos patrimoniais e, por isso, não haveria danos morais, o que não deveria em 

nenhuma hipótese estar conectado. 

Ao examinar-se casos práticos, vê-se decisões semelhantes ao exposto 

no julgamento de recurso inominado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

quando determinou que não haveriam danos morais à pessoa jurídica em razão do 

não abastecimento de água à sua unidade por diversos dias, pois ausente a ofensa 

à honra objetiva, ante a ausência de provas que comprovassem a repercussão do 

evento danoso. Não parece razoável o tratamento evidenciado no acórdão, pois não 

há como negar o prejuízo moral que o não abastecimento de água provoca em uma 

indústria241.  

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em Recurso de Apelação torna 

ainda mais flagrante a questão, visto que ao fundamentar a não aplicação do dano 

moral em favor da pessoa jurídica corrobora com a teoria da titularidade de honra 

apenas objetiva e suscita que a expressão “no que couber” constante no art. 52 do 

                                                           
241 RECURSO INOMINADO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA DE FORNECIMENTO 

DE ÁGUA EM ABELARDO LUZ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE 
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA, PORÉM, DO ART. 282, § 2.º, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO EM FAVOR DE QUEM APROVEITA A 
NULIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. 
AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
Consoante previsão do art. 283, § 2.º, do Código de Processo Civil, "quando puder decidir o mérito 
a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem 
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta". O dano moral indenizável consiste no sofrimento 
psíquico que acomete a vítima em decorrência do fato, de tal maneira a atingir a honra subjetiva, a 
dignidade, a autoestima, o âmago, e a causar injusto prejuízo ao ânimo do indivíduo. Importa notar, 
porém, que não configura dano moral o mero constrangimento inerente às relações sociais. Em se 
tratando de pessoa jurídica, por sua vez, o dano moral fundamenta-se na violação de sua honra 
objetiva de modo a atingir o seu bom nome, a sua reputação. E, tal fato, via de regra, depende de 
prova. O desabastecimento de água, ainda que por diversos dias, não tem o condão de, por si só, 
caracterizar violação à honra objetiva da pessoa jurídica (BRASIL. TJ-SC - RI: 
03006382620148240001 Abelardo Luz 0300638-26.2014.8.24.0001, Relator: Ederson Tortelli, Data 
de Julgamento: 04/08/2017, Terceira Turma de Recursos – Chapecó) 
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Código Civil, faria referência justamente à repartição da honra, além disso, no final 

do julgado ainda vincula a honra objetiva com a demonstração de prejuízos de 

cunho material242. 

Ousa-se discordar da posição trazida à baila, já que o legislador, ao 

elaborar a norma, não se ateve à honra objetiva ou subjetiva, sendo a própria 

divisibilidade uma tentativa dos tribunais de se esquivarem de uma interpretação 

jurídica correta do dano extrapatrimonial e da honra, pois é de fácil compreensão 

os dois aspectos indivisíveis da honra, sendo um consequência direta do outro243. 

Outrora, máculas aos direitos personalidade não merecem ser 

menosprezadas, o prejuízo da honra da pessoa jurídica deveria ocupar a mesma 

posição dos danos às pessoas físicas, a insistência na subjetivação tem 

comprometido a aplicação da norma, que deveria se dar de forma objetiva frente à 

patente violação dos direitos da personalidade, como nos exemplos expostos. 

É cediço que o patrimônio imaterial do sujeito é extenso e o subjetivismo 

é característica marcante de certos direitos da personalidade específicos e, por 

conta disso, inaplicáveis às pessoas jurídicas por óbvio. 

                                                           
242 RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. APELO APENAS PARA VER RECONHECIDO O DANO MORAL EM FAVOR DE 
PESSOA JURÍDICA. Embora a Súmula nº. 227 do Superior Tribunal de Justiça preceitue que a 
pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a aplicação desse enunciado é restrita às hipóteses em 
que há ferimento à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica 
tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores 
morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente 
aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio. Talvez 
por isso, o art. 52 do Código Civil, segundo o qual se aplica às pessoas jurídicas, no que couber, a 
proteção aos direitos da personalidade, tenha-se valido da expressão no que couber, para deixar 
claro que somente se protege a honra objetiva da pessoa jurídica, destituída que é de honra 
subjetiva. O dano moral para a pessoa jurídica não é, portanto, o mesmo que se pode imputar à 
pessoa natural, tendo em vista que somente a pessoa natural, obviamente, tem atributos 
biopsíquicos. O dano moral da pessoa jurídica, assim sendo, está associado a um desconforto 
extraordinário que afeta o nome e a tradição de mercado, com repercussão econômica, à honra 
objetiva da pessoa jurídica, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama, não se referindo aos 
mesmos atributos das pessoas naturais. Ora, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, e 
não tendo sido comprovado o efetivo protesto do título ou qualquer anotação aos órgãos de 
proteção ao crédito não há elementos aptos a configurar a ocorrência dos danos morais na 
hipótese. Sob tais fundamentos, na forma do artigo 557 do Código de Processo Civil, CONHEÇO 
do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, preservados todos os termos da sentença. (BRASIL.TJ-
RJ APL: 00037773820108190066 RJ 0003777-38.2010.8.19.0066, Relator: JDS. DES. MURILO 
ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 16/12/2014, VIGÉSIMA TERCEIRA 
CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2014) 
243 Não nos parece adequado nem dogmaticamente acertado distinguir honra objetiva e subjetiva, 

o que não passa de adjetivação limitada, imprecisa e superficial, na medida em que não atinge a 
essência do bem juridicamente protegido. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito 
Penal. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 281.) 
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Contudo, a análise sentimentalista não tem espaço quando se fala de 

direitos da personalidade, tais como a imagem e a honra, pois estes deveriam seguir 

parâmetros predominantemente objetivos.  

A violação do direito à honra de uma pessoa jurídica leva ao descrédito, 

abalando sua existência, sua estruturação interna, sem que isso permita um 

entendimento bipartido da honra, já que, conforme exposto, a honra é uma só. 

Mesmo diante das previsões do ordenamento, a tendência 

jurisprudencial é a de não aplicação do dano moral à pessoa jurídica pelos motivos 

mais variados, seja ao repartir a honra em dois aspectos, seja ao mitigar a prova 

alegando que não houve comprovação do nexo causal, ou, até mesmo, ao alegar a 

ausência de prejuízos econômicos como justificativa de inexistência de dano moral.  

Cumpre destacar a decisão do Tribunal Regional da 1ª Região em ação 

de indenização por danos morais à pessoa jurídica por notícia divulgada no site do 

INCRA que não correspondia com a realidade. Ocorre que o nome da empresa foi 

divulgado como proprietária de terras supostamente griladas, quando, na realidade, 

o proprietário de tais terras era um dos sócios da empresa. Mesmo diante de erro e 

acusação grave, o eminente relator negou a indenização por não haver prova clara 

do prejuízo da imagem da empresa junto aos clientes e nem do prejuízo econômico 

daí decorrente244. 

                                                           
244 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA. INCORREÇÃO NA NOTÍCIA VEICULADA NO 
SITE DO INCRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 
COMPROMETIMENTO DA IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA EM RELAÇÃO A SEUS CLIENTES. 
SENTENÇA MANTIDA. I. A sentença de primeiro grau foi anulada por E. Corte, que se manifestou 
quanto à necessidade de produção de provas para o julgamento. II. Se após o retorno dos autos e 
abertura de prazo para as partes se manifestarem sobre a produção de provas, o autor quedou-se 
inerte, não há como acolher alegação de inobservância do que fora determinado pelo Tribunal. III. 
A inversão do ônus da prova é instituto de exceção, devendo haver determinação expressa de sua 
aplicação e de que, após a inversão, a não produção da prova será interpretada negativamente 
para aquele que deixar de produzi-la. IV. Inexistente determinação de inversão do ônus da prova, a 
não juntada de documento determinada em despacho não pode ser utilizada para se presumirem 
verdadeiras as alegações dos réus. V. O ponto central da controvérsia encontra-se devidamente 
delineado, sendo desnecessária qualquer outra prova, pois restou demonstrado que a proprietária 
das terras mencionadas na publicação levada a efeito na página oficial do Incra não é a apelante, 
mas empresa do mesmo grupo, tendo como acionista majoritário o Sr. Cecílio do Rego Almeida 
(afirmação feita pelo próprio em sede de ação de indenização proposta em desfavor de Abril S/A e 
outros, cuja inicial encontra-se juntada, por cópia, nos autos). Portanto, apesar de pequena 
incorreção na notícia não se vislumbra que a mesma possa ter causado dano grave à reputação da 
apelante, já que de fato, o seu acionista majoritário o é também em relação à proprietária dos 
imóveis em questão. VI. Não se está diante de publicação levada a efeito por má-fé, com o claro 
objetivo de prejudicar os interesses da empresa apelante, sendo mero equívoco o fato de ao invés 
de mencionar que o acionista majoritário da apelante é o real investidor nas terras supostamente 
griladas, fez confusão entre a pessoa física e jurídica. Referido equívoco se torna escusável, pois 
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Ou seja, mesmo diante de acusações graves de falsificação de 

documentos imputada à pessoa jurídica por meio da internet, a honra foi mitigada 

em nome da falta de comprovação de prejuízos por meio de provas que 

demonstrassem o efeito concreto sob a clientela. 

A pessoa jurídica de direito privado, sua formação e suas peculiaridades 

são desconsideradas e a divulgação de notícias e o impacto global que advém da 

veiculação pelo meio eletrônico, assunto tão discutido e rechaçado nos últimos 

tempos, mostra-se como prova insuficiente para os Tribunais. 

Dessa forma, a posição se mostra controversa ainda que se considere 

apenas o enfoque da honra objetiva245 abordado pelo STJ e elaborado por parte da 

doutrina. Sendo o homem um ser social por excelência e as pessoas jurídicas 

formadas por este possuírem vida pública, consequência lógica é poderem sofrer 

abalos a partir de uma simples informação; pois bem, a boa fama é propagada em 

moldes nunca antes vistos, tendo como ponto crucial dessa propagação as mídias 

digitais, assim, a alegação de ausência de prova da influência de uma ofensa à 

honra no meio social não é razoável, sendo, mais uma vez, a pessoa jurídica 

prejudicada por uma aplicação restritiva do dano moral. 

As entidades sem fins lucrativos levantam dúvidas na doutrina até 

mesmo contrária; Gustavo Tepedino, que tem uma posição oposta acerca da 

possibilidade dos danos morais da pessoa jurídica, expõe que com relação às 

entidades sem fins lucrativos, diferente das que aspiram lucros, não existem 

reflexos em seu patrimônio com relação às ofensas sofridas, por isso, para o autor, 

                                                           
se nota facilmente que o nome empresarial a apelante C. R. Almeida é abreviação do nome de seu 
acionista majoritário. VII. A sexta turma do TRF da 1a região tem entendimento sedimentado no 
sentido de que a indenização por dano moral à pessoa jurídica de direito privado "exige a 
comprovação de que a imagem da empresa efetivamente ficou comprometida junto aos clientes, 
prejudicando o exercício de suas atividades comerciais" (AC n. 0005367-73.2006.4.01.3801/MG, 
Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, e-DJF1 de 29.02.2016, p. 388), hipótese 
não verificada na espécie. VIII. O pedido de publicação da sentença na página do Incra na internet, 
não mais se justifica, seja pelo não acolhimento integral da tese da autora, seja pelo fato de que a 
notícia não é totalmente falsa, mas apenas se equivoca acerca da pessoa jurídica proprietária dos 
imóveis, indicando a autora/apelante, quando poderia mencionar diretamente o sr. Cecílio do Rego 
Almeida. IX. Apelação da parte autora a que se nega provimento (BRASIL. TRF-1 - AC: 
0012437932000401340000124379320004013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 
JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 20/02/2019.) 
245 A evolução do pensamento jurídico, no qual convergiram jurisprudência e doutrina, veio a 

afirmar, inclusive nesta Corte, onde o entendimento tem sido unânime, que a pessoa jurídica pode 
ser vítima também de danos morais, considerados entes como violadores da sua honra objetiva. 
(BRASIL. STJ, RE 214.381, RELATOR: Sálvio de Figueiredo Teixeira, Data de julgamento: 
24/08/1999, Quarta turma, Data de publicação: 29/11/1999.) 
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a constatação de prejuízos podem acarretar a possibilidade de reparação de danos 

institucionais246, mas não podem autorizar a irresponsabilidade de se aferir danos 

morais às entidades que têm sua honra afetada247. 

Com a devida vênia, o posicionamento não merece prosperar. É fato que 

as entidades sem fins lucrativos ocupam posição ainda mais delicada, pois 

dependem exclusivamente de sua boa fama e credibilidade, contudo, podem sofrer 

abalos na sua honra tal qual quaisquer outras pessoas jurídicas, pois o caráter 

econômico não tem o condão de afastar a importância da honra edificada. 

Sob outro aspecto, Bruno Salama, quando aborda o fim da 

responsabilidade limitada no Brasil, sugere a farsa da modulação criteriosa para a 

responsabilização de terceiros em uma possível desconsideração da 

personalidade, isso porque a abordagem cada vez mais ampla sugere a 

desconsideração sempre que a personalidade for obstáculo ao ressarcimento de 

danos, ou seja, o critério é aberto e cabe imensa discricionariedade248.  

Dessa maneira, a pessoa jurídica de direito privado encontra dificuldades 

quando ocupa a posição ativa e passiva da demanda. Conclui-se, portanto, que, ao 

ocupar o rol ativo, a pessoa jurídica se depara com entraves que praticamente a 

impedem de ser ressarcida moralmente, e, quando ocupam o rol ativo, são 

responsabilizadas pelo dano que causarem de forma abrangente, além de ter sua 

personalidade desconsiderada mediante critérios amplos e a cada vez mais 

falhos249. 

A visão engessada em relação à pessoa jurídica é produto de um sistema 

protecionista em relação à pessoa física, que ignora garantias e deixa aberturas 

para interpretações que não aplicam as normas jurídicas garantidoras e inibem a 

                                                           
246 Danos institucionais, aqui conceituados como aqueles que, diferentemente dos danos 

patrimoniais e morais, atingem a pessoa jurídica em sua credibilidade ou reputação, sendo 
extrapatrimoniais, posto que informados pelos princípios norteadores da iniciativa econômica 
privada. (TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Tomo I. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2004, p. 57.) 
247 TEPEDINO, Gustavo. Cidadania e os Direitos da Personalidade. Revista da Escola Superior 

da Magistratura de Sergipe. Aracaju: ESMESE, 2002, p.30. 
248 SALAMA, Bruno. O fim da responsabilidade limitada no Brasil. São Paulo: Malheiros, 2014, 

p. 201. 
249 O Código Civil, em seu art. 50, determina que para ser possível a desconsideração da 

personalidade deve haver abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou 
confusão patrimonial, o que ocorre é que quando configurada relação consumerista o CDC adotou 
a teoria menor para desconsiderar-se a personalidade de maneira abrangente sempre que foram 
constatados prejuízos aos consumidores. 
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formação das sociedades empresárias no País, sendo a responsabilidade civil 

apenas um dos âmbitos em que podemos observar entraves ao pleno 

desenvolvimento da empresa. 

O avanço no entendimento dos danos morais da pessoa jurídica é 

exigência do mundo moderno, no qual cada vez mais abusos contra à honra são 

perpetrados no meio eletrônico. A exigência massiva de provas não coaduna com 

o caráter de difícil comprovação dos danos morais, além de ser desrespeito claro 

ao que se construiu na matéria da reparação civil, visto que gravames 

extrapatrimoniais podem tomar proporções imensas e, ainda assim, não poderem 

ser facilmente comprovados como é natural de toda lesão ao patrimônio imaterial. 

O direito à reparação civil é próprio da pessoa jurídica, assim como é da 

pessoa física, pois ambos os institutos são protegidos como realidades que são. 

Não obstante a pessoa jurídica apresente peculiaridades próprias e 

incompatibilidades específicas em relação a alguns direitos da personalidade, como 

já fora reconhecido pelo próprio ordenamento, não deveria haver privilégios com 

relação ao direito à honra, uma vez que a titularidade é inquestionável. 

 

4.3 O Condomínio Edilício e a Sociedade em comum como sujeitos passivos 
de violações à honra 

 

Os entes atípicos são considerados como sujeitos de direitos e 

obrigações pelo ordenamento e pela jurisprudência, isso se dá devido à autorização 

legal para que tais entes realizem negócios jurídicos específicos, participem de 

demandas judiciais e respondam sozinhos ou solidariamente pelos danos que 

causam em terceiros. Contudo, a proteção não é integral e a ausência do 

reconhecimento da personificação propriamente dita tem impacto direto em relação 

à sociedade irregular e ao condomínio edilício. 

Apesar da notoriedade do tema, não é comum haver julgados que se 

dediquem à matéria com afinco. Dessa forma, na grande maioria dos casos, a 

ausência de personalidade jurídica é simplesmente declarada pelos Tribunais ou 

nem chega à sua alçada, visto a aparente ilegitimidade ser determinada em 

sentença, principalmente quando os entes ocupam a posição de sujeito ativo da 

demanda.  
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Cumpre salientar a preferência dada à sociedade irregular e ao 

condomínio edilício no estudo é plenamente justificável, pois, apesar de ocuparem 

a mesma seara que os demais entes para o Direito, estes têm diferenças marcantes 

de formação, capacidade jurídica e, consequentemente, necessidade de proteção 

pelo ordenamento. 

A massa falida, o espólio e a herança têm uma visível redução de 

subjetividade, o que faz com que haja uma tendência indubitável de relacioná-los 

com uma universalidade de bens estrita, justamente por ser de difícil observação 

qualquer grau de discricionariedade, além de “sua natureza jurídica parecer 

inconturbável, dada a linearidade e a coerência com que se evidenciam250”. 

Contudo, por ocasião do já abordado entrelaçamento entre a 

personalidade e a capacidade e da impossibilidade de aceitação de uma 

personalidade judiciária251, inafastável é a conclusão da titularidade de 

personalidade por todos os entes atípicos, ainda que a capacidade seja 

extremamente reduzida. 

Outrossim, reconhecida a titularidade de personalidade por 

consequência lógica do trabalho, não parece razoável atribuir a proteção do direito 

à honra ao espólio, à massa falida e à herança, pois não se mostra cabível ante à 

ausência de cumprimento dos requisitos básicos já enumerados para a proteção e 

por se tratarem de figuras muito mais ligadas ao objeto ao qual se referem252. 

Cabe destacar, conclusão contrária se sobressai da análise das 

particularidades do condomínio edilício e da sociedade irregular. É justamente por 

possuírem vontade e objetivo próprio, existência organizada para a consecução de 

um ideal comum com órgãos decisórios internos, autoridade para a consecução de 

negócios jurídicos, além de apresentarem capacidade para ocupar o pólo das mais 

variadas demandas processuais, é que ocupam posição incontroversa como 

destinatários da proteção à honra,  sem, contudo, habitar a seara das pessoas 

                                                           
250 EBERLE, Simone. Capacidade entre o fato e o direito. São Paulo: Sérgio Antônio Fabris 

Editor, 2006, p. 58. 
251 A personalidade judiciária é resultado de uma criação jurisprudencial para atribuir capacidade 

aos órgãos públicos subordinados hierarquicamente à administração de defender processualmente 
direitos institucionais próprios, além da independência e funcionamento, sendo desarrazoada a 
aplicação do instituto aos entes atípicos. 
252 OLIVEIRA, José Lamartine Correa. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 

1979, p. 214. 
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jurídicas por haver certa redução da capacidade típica dos entes com capacidade 

anômala, o que não quer dizer que haja ausência de capacidade material253. 

Destarte, uniforme é a jurisprudência ao reconhecer a possibilidade de 

danos morais provocados pelo Condomínio Edilício, conforme se exemplifica no 

julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou condomínio por 

fixar em mural ata em que constava o inadimplemento das taxas condominiais pela 

autora, atribuindo responsabilidade civil subjetiva, ante a verificação simples da 

ação, da culpa, da existência do dano e do nexo de causalidade254. 

Seguindo a tendência exposta, a sociedade em comum também é sujeito 

passivo de demandas em que a honra de terceiro é ofendida, clarificando a 

realidade apresentada, o acórdão do Tribunal de justiça de Minas Gerais declarou 

que a sociedade irregular tem legitimidade passiva para indenizar consumidor que 

se prejudicou por falha na prestação dos serviços255. 

                                                           
253 Os entes mencionados possuem capacidade postulatória própria, patrimônio próprio e requisitos 

suficientes para integrarem uma demanda, além de características e peculiaridades suficientes 
para que se fale de capacidade material (MACIEL, Fernando Antônio Barbosa. Capacidade & 
entes não personalizados. Curitiba: Juruá, 2008, p. 90.) 
254 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FIXAÇÃO DE 

ATA NO MURAL DO CONDOMÍNIO INFORMANDO A INADIMPLÊNCIA DA PARTE AUTORA. 
EXPRESSÕES PEJORATIVAS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. 
EVENTO DANOSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. I. A responsabilidade civil é a obrigação de 
reparar o dano causado a alguém. Para ser caracterizada a responsabilidade civil subjetiva, nos 
termos do art. 927, do Código Civil, é necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou 
omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o 
dano. II. Na hipótese, é incontroverso que foi fixada no mural do condomínio a ata da reunião do 
conselho consultivo informando aos demais vizinhos o inadimplemento da parte autora em relação 
às quotas condominiais, bem como referindo-se ao falecido com expressões pejorativas. Logo, ficou 
evidenciada a responsabilidade do réu, diante do excesso no exercício regular de um direito, previsto 
no art. 188, I, do Código Civil. III. Portanto, a parte autora comprovou o agir ilícito do condomínio, 
ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC, razão pela qual presente o dever de indenizar 
pelos danos morais, considerados in re ipsa no presente caso. IV. De outro lado, descabida qualquer 
análise em... relação ao quantum indenizatório, eis que ausente qualquer insurgência recursal neste 
particular. Como posto na sentença, o valor será acrescido de correção monetária pelo IGP-M a 
contar do arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ. V. No entanto, os juros moratórios de 
1% ao mês devem ser contados a partir do evento danoso, com base na Súmula 54, do STJ. 
Tratando-se matéria de ordem pública, o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, 
considerados pedidos implícitos, pode ser alterado de ofício, independentemente de pedido, sem 
implicar em reformatio in pejus ou em decisão extra petita. Precedentes do STJ. VI. Deixam de ser 
majorados os honorários advocatícios nesta Instância, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, 
uma vez que fixados em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, no valor máximo previsto no 
parágrafo 2º, da mesma norma processual. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ALTERADO, 
DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. (BRASIL. TJ-RS - AC: 70078621257 
RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 18/12/2018, Quinta Câmara Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/01/2019.) 
255 EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO POR SOCIEDADE IRREGULAR - LEGITIMIDADE 
PASSIVA RECONHECIDA - REVELIA - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - DANOS MORAIS - 
PRUDENTE ARBÍTRIO. Os entes sem personalidade jurídica de direito material podem ser parte 
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De tal forma, ao condomínio edilício e à sociedade em comum são 

atribuídas a obrigação de indenizar caso seus atos atentem contra a honra de 

outrem, evidenciando, assim, a vontade própria e a possibilidade de consecução 

dos mais variados negócios jurídicos que podem ocasionar em responsabilidade 

civil com a evidência de danos morais. 

Malgrado a possibilidade de demandar e ser demandado seja 

reconhecida ao Condomínio Edilício e à sociedade irregular por boa parte dos 

doutrinadores e pela jurisprudência, a justificativa para a possibilidade não vem 

atrelada à personificação, contrariando o que foi defendido no decorrer do presente 

trabalho.  

Contudo, defende-se que a existência da personalidade mostra-se 

incontroversa em diversas demandas, como na aplicação do dever de ressarcir 

moralmente o prejudicado, ante a necessidade de efeitos práticos da efetiva 

existência material do ente256. 

Uma abordagem isolada dos entes é necessária para uma melhor 

compreensão da necessidade de avanços jurisprudenciais, legais e doutrinários.   

Nessa lógica, caracteriza-se a sociedade em comum como aquela que 

não efetuou o registro dos seus atos constitutivos junto à junta comercial 

competente, sendo marcante a responsabilidade ilimitada dos sócios que a 

compõem, conquanto, a ausência de registro não a descredencia para a aptidão de 

contrair direitos e obrigações e efetuar negócios jurídicos.  

Com isso, terceiros podem demandar contra a sociedade irregular 

mediante prova simples de sua existência e os sócios podem entrar com ações 

entre eles e contra terceiros por intermédio de instrumento particular que comprove 

a formação da sociedade257.  

                                                           
no processo para demandar e serem demandados, sendo representados em juízo pela pessoa a 
quem couber à administração dos seus bens. Caracterizada a revelia, e não se tratando de 
qualquer das hipóteses previstas no art. 320, CPC/73 (art. 345, do CPC15), presume-se a 
veracidade dos fatos afirmados na inicial. Caracterizada a falha na prestação do serviço, deve a 
transportadora indenizar o consumidor pelos danos morais causados. No arbitramento da 
indenização por dano moral o juiz deve observar os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade com as circunstâncias fáticas. (BRASIL. TJ-MG - AC: 10567150000626001 MG, 
Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 28/01/2019.) 
256 BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo civil. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. P. 

145. 
257 A sociedade, assim constituída, vive, funciona e prospera. Mas, vive de fato, como sociedade de fato se 

considera, e, outras vezes, ela se organiza por escrito. Articulam os dispositivos da lei social. O contrato, 
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Nesta feita, a caracterização da sociedade irregular faz com que se 

irradiem efeitos jurídicos próprios e complexos que devem ser protegidos de acordo 

com a sua importância para o sistema jurídico e da realidade fática, assim, 

irrefutável a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. SOCIEDADE EM COMUM. LEGITIMIDADE 
PASSIVA DOS SÓCIOS. FALHA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 
ODONTOLÓGICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. 
MAJORAÇÃO. I. Reconhecendo a sentença a existência de sociedade em 
comum, nessa parte não impugnada na apelação, todos os seus 
integrantes são partes legítimas para a ação indenizatória ajuizada pelo 
consumidor lesado, consoante a inteligência do artigo 990 do Código Civil. 
II. Demonstrada a existência de falha na realização de cirurgia 
odontológica, deve ser mantida a indenização pelos danos morais e 
materiais sofridos pelo consumidor, nos termos do artigo 14, § 4º do Código 
de Defesa do Consumidor, e dos artigos 186, 927 e 932, inciso III, do 
Código Civil. III. Afetada a integridade física e psíquica do consumidor ante 
as dores físicas e a necessidade de tratamento corretivo, exsurge dano 
moral passível de compensação pecuniária. IV. Em face das 
particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 20.000,00 compensa 
adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento 
injustificado. V. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. 
Recurso dos Réus conhecido e desprovido258. 

 

Conforme vislumbrado, a autonomia típica da sociedade em comum e a 

possibilidade de consecução de negócios jurídicos torna inequívoca a possibilidade 

de aferição de danos à terceiros; pois bem, os mesmos motivos deveriam 

possibilitar o inverso, levando-se em conta que terceiros podem cometer ilícitos em 

negócios jurídicos com a sociedade irregular. 

Entretanto, a assertiva não se confirma, posto que a previsão estrita da 

lei sobre os entes despersonalizados supera a realidade fática das sociedades em 

comum e isola a possibilidade de aferição de danos à honra, assim como inexiste 

para a jurisprudência qualquer possibilidade de reconhecimento de personalidade 

à tais sociedades, pois não há uma análise pormenorizada de suas particularidades. 

Não é o objetivo do estudo tentar atribuir responsabilidade limitada a 

quem não levou seus atos constitutivos à registro, pelo contrário, evidencia-se como 

                                                           
porém, não se arquiva no Registro do Comércio. A sociedade é, por isso, irregular. (FERREIRA, Waldemar. 

Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1961. p. 179) 
258 BRASIL. TJ-DF 20150110680865 DF 0019569-90.2015.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no 
DJE : 14/06/2019. 
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razoável a responsabilização ilimitada de quem assumiu o risco de não fazê-lo e os 

ônus devem ser suportados. 

Sem embargo, o arquivamento não é condição de existência da 

sociedade, visto que a sociedade sem registro desenvolve atividade comercial, civil 

e jurídica de forma geral e por isso mereceriam ter tais relações resguardadas, como 

sujeito de direitos e obrigações que são259. 

De tal feita, com relação ao condomínio edilício, a contradição 

jurisprudencial é eloquente. Ao se analisar acórdão oriundo do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal, o observador pode se deparar com aparente igualdade entre as 

partes, pois, ao abordar ao longo de seu dispositivo que o condomínio poderia 

ocupar o lugar de autor em uma ação de reparação civil semelhante, leva a crer que 

o ente teria as mesmas benesses quando aduz que basta a constatação da violação 

da honra e o nexo de causalidade desta com o prejuízo para que reste caracterizado 

o dano moral e o condomínio tenha que responder pelos danos suportados260. 

Nesse diapasão, a jurisprudência reconhece em diversas oportunidades 

o dano in re ipsa como justificativa da proteção da honra e a efetiva possibilidade 

de ressarcimento por danos morais ao condomínio.261 A decisão do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro é neste sentido: 

                                                           
259 MACIEL, Fernando Antônio Barbosa. Capacidade & entes não personalizados. Curitiba: 

Juruá, 2008, p. 70. 
260 APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. 

PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. LEI DO SILÊNCIO. RUÍDOS EXAGERADOS PROVENIENTES 
DA ACADEMIA DE GINÁSTICA DO CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL 
CONFIGURADO. A Lei Distrital 4.092 de 2008 regulamenta o controle da poluição sonora e os 
limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos, resultantes de atividades urbanas e 
rurais no Distrito Federal. A lei estabelece limites diferentes para o período do dia, que vai das 7h 
até as 22 horas, e o período da noite, onde os limites são menores, indo das 22h até as 7 horas. 
Nos domingos e feriados, entre as 22h e 8 horas da manhã. Na hipótese, em razão da 
comprovação de ato ilícito praticado pelo Condomínio, devida a compensação por danos morais. 
(BRASIL. TJ-DF 20160310116086 DF 0011342-71.2016.8.07.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, 
Data de Julgamento: 16/08/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 
21/08/2017 . Pág.: 497/520) 
261 CIVIL. DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PROTEÇÃO À HONRA OBJETIVA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. 1. Embora o condomínio edilício não se enquadre 
no conceito de pessoa jurídica (Art. 44 do Código Civil), ele se qualifica como ente 
despersonalizado que é sujeito de deveres e obrigações, bem como provido de credibilidade e, 
portanto, capaz de experimentar dano moral baseado na honra objetiva. Precedentes. 2. O 
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "nos casos de protesto 
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura 
in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 
1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 3. Apelo não provido. Honorários 
recursais fixados. (BRASIL. TJ-DF 20090111062265 0077117-83.2009.8.07.0001, Relator: FLAVIO 
ROSTIROLA, Data de Julgamento: 08/02/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 
no DJE : 21/02/2017 . Pág.: 697/709) 
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DECISÃO MONOCRÁTICA 1. Indenizatória. 2. Dano moral ao 
Condomínio. Cabimento. 3. Incidente em que o réu deliberadamente parou 
seu veículo atravessado no único acesso ao condomínio, como represália 
por reivindicação não atendida. 4. Abalo à pessoa formal, configurando 
ofensa à honra objetiva, afetando a imagem do Condomínio perante 
terceiros. 5. Correta a sentença que merece prestígio. 6. Recurso 
manifestamente improcedente, ao qual se nega seguimento, na forma do 
Art. 557 do CPC262. 

Logo, vê-se nos casos em que se reconhecem os danos morais sofridos 

pelo condomínio edilício a tentativa de se fazer uma correlação com a pessoa 

jurídica, aplicando o artigo do Código que trata destas, adotando-se ainda os 

entraves já vislumbrados para a caracterização dos danos morais que são aplicados 

às pessoas jurídicas de direito privado263. 

A solução é simplista e não poderia prosperar, pois o condomínio edilício 

é ente atípico e a sua personificação não se dá por previsão legal, mas por 

consequência lógica de sua formação e capacidade264.  

A questão não se encerra facilmente, a despeito da pacificação quanto à 

possibilidade do condomínio edilício ser sujeito passivo na responsabilização civil, 

não é o que ocorre quando o condomínio figura no polo ativo da demanda. 

É justamente pelo apego ao fato de o Condomínio Edilício habitar a seara 

dos entes despersonalizados, além da fragilidade do argumento de que o 

                                                           
262 BRASIL. TJ-RJ - APL: 00179393420098190208 RJ 0017939-34.2009.8.19.0208, Relator: DES. 

MARIO DOS SANTOS PAULO, Data de Julgamento: 05/03/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data 
de Publicação: 04/04/2013. No mesmo sentido decisão recente do Tribunal de Justiça de São 
Paulo reconheceu os danos morais ao condomínio que não recebeu equipamentos para a 
instalação de hidrômetro conforme o contrato celebrado. (BRASIL. TJ-SP 10066391420148260006 
SP 1006639-14.2014.8.26.0006, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 28/05/2018, 15ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2018) 
263 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CONDOMÍNIO. COLETIVIDADE QUE ENSEJA TRATAMENTO EQUIVALENTE À 
PESSOA JURÍDICA. REPARAÇÃO ADMISSÍVEL EM CASO DE ABALO À IMAGEM DA 
COLETIVIDADE, AFETANDO A HONRA OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. 
RECURSO PROVIDO. Tratando-se de coletividade condominial, o contexto de análise, no caso, é 
equivalente ao da pessoa jurídica. Assim, o dano moral a considerar é aquele relacionado à 
afetação de sua honra objetiva, ou seja, a divulgação de fatos que atinjam a sua imagem. No caso 
em exame, não se caracterizou essa situação, o que afasta a possibilidade de cogitar da reparação 
pleiteada a esse título. A interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, por si só, não 
constitui motivo suficiente para caracterizar a ocorrência de dano moral nessa perspectiva. (TJ-SP 
10173163720168260361 SP 1017316-37.2016.8.26.0361, Relator: Antonio Rigolin, Data de 
Julgamento: 12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2018) 
264 Não há por parte da jurisprudência uma discussão maior sobre o tema, sobretudo a respeito da 

natureza jurídica e do conceito ou dos requisitos, quer seja dos formadores da personalidade de 
direito, quer seja dos entes não personificados. (MACIEL, Fernando Antônio Barbosa. Capacidade 
& entes não personalizados. Curitiba: Juruá, 2008, p.104.) 
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condomínio seria pessoa jurídica, que grande parte dos tribunais afasta a 

probabilidade de dano à honra dos condomínios especiais: 

 

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
NULIDADE DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO 
INDEVIDO – DANO MORAL NEGADO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO - ENTE 
DESPERSONALIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE SOFRIMENTO DE 
DANOS MORAIS – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO 
IMPROVIDO265. 

Ora, o STJ, em decisão de agravo interno de recurso especial em 2017, 

supostamente pôs fim ao questionamento ao determinar a não aplicação do 

ressarcimento por danos morais por lesão à honra do condomínio, justificando a 

ausência reconhecida pela doutrina dominante de personalidade jurídica para o 

afastamento dos danos morais em relação a tais entes266.    

Com isso, o Superior Tribunal de Justiça evidenciou o problema latente 

que circunda o condomínio edilício e a sociedade em comum, pois o enquadramento 

destes como entes despersonalizados e a consequente não titularidade de direitos 

oriundos da personalidade é justificativa recorrente para que se ignore as 

peculiaridades já expostas, tal qual a posição de sujeito de direitos, deveres e 

obrigações e a titularidade de negócios jurídicos. 

Do mesmo modo, é inquestionável a construção de credibilidade e 

imagem por consequência lógica da atuação de tais entes na esfera negocial, civil 

e trabalhista. Não obstante as circunstâncias expostas e os conceitos de 

personalidade e capacidade já elucidados, o Superior Tribunal de Justiça deixou de 

reconhecer a possibilidade de personificação por razões estritamente 

convencionais. 

                                                           
265 TJ-MS - AC: 08224840720168120001 MS 0822484-07.2016.8.12.0001, Relator: Des. Nélio 

Stábile, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2019. 
266 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. 

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE 
REPARAÇÃO AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO. ALEGADOS DANOS MORAIS 
EXPERIMENTADOS PELO ENTE DESPERSONALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO 
DOS DANOS MORAIS. 1. Os danos morais estão intrinsecamente ligados aos direitos da 
personalidade, mas neles não se esgotam, dizendo, pois, especialmente, com a esfera existencial 
do ser humano, com a sua dignidade. 2. A doutrina dominante reconhece que os condomínios 
edilícios não possuem personalidade jurídica, sendo, pois, entes despersonalizados; também 
chamados de entes formais, com a massa falida e o espólio. 3. Não havendo falar em 
personalidade jurídica, menos ainda se poderá dizer do maltrato a direitos voltados à 
personalidade e, especialmente, àqueles ligados à honra objetiva. 4. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1521404 PE 2015/0061485-8, Relator: Ministro PAULO DE 
TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 06/11/2017) 
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Com isso, evidenciou-se a posição jurisprudencial atrelada ao 

reconhecimento da sociedade em comum e do condomínio edilício como titulares 

de capacidade processual desvinculada de personalidade. Ainda assim, a 

capacidade processual ativa é posta em xeque quando vem à tona a impossibilidade 

de ser sujeito ativo em demandas das quais podem ser sujeito passivo. 

Com isso, por mais controvertido que pareça, a sociedade em comum e 

o condomínio edilício respondem por seus ilícitos frente à terceiros por meio da 

compensação com danos morais, mas não podem utilizar do mesmo instituto 

quando a conduta ilícita parte do terceiro. Ou seja, sua autonomia e poder gerencial 

são plenamente reconhecidos quando réu, mas quando se propõem a serem 

autores de reparações civis não passam de entes despersonalizados sem 

credibilidade e imagem a zelar, mesmo que a credibilidade seja justamente 

resultado da autonomia e construção, tal qual ocorre com a pessoa jurídica. 

Os entraves acerca do reconhecimento do direito à honra dão-se 

justamente por não se analisar a fundo a possibilidade de personificação, e, por 

isso, com apego às previsões legais, deixa-se uma vasta lacuna acerca da 

capacidade material, incluindo-se os direitos da personalidade.  

Na realidade, as discussões sobre os requisitos formadores da 

personalidade inexistem em sede jurisprudencial e são ignorados por grande parte 

da doutrina que tendem a repetir, sem nenhuma reflexão sobre a efetiva natureza 

jurídica de tais entes, a negativa da possibilidade de defesa à honra por estarem 

inclusos na seara dos entes despersonalizados. 

Frente à inegável defasagem conceitual da personalidade pela doutrina, 

cumpre enaltecer a conclusão de Fernando Antônio Barbosa Maciel sobre o tema: 

 

Pode ainda perquirir-se: quem são os entes não personificados? 
Responderemos que são os sujeitos de direitos que detêm o querer e 
operar, e, mesmo sendo individualizados, possuindo capacidade judicial, 
patrimônio e interesses próprios, não alcançaram, por mera 
indisponibilidade legal, a condição dos efeitos da personalidade de direito 
universalmente aceitas, encontrando-se em razão desta ausência de 
reconhecimento legal numa fase de pré-vida da personalidade para alguns 
e para outros, dentre os quais me posiciono, já possuindo a condição de 
pessoas de direito267. 

 

                                                           
267 MACIEL, Fernando Antônio Barbosa. Capacidade & entes não personalizados. Curitiba: 

Juruá, 2008, p. 105. 
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Ora, possuindo o ente atípico capacidade processual, não pode haver 

outra conclusão se não a que, na ordem jurídica brasileira, ele é dotado de 

personalidade, o que, somado ao fato de o condomínio edilício e a sociedade 

irregular possuírem patrimônios próprios, poderes negociais e a consequente 

titularidade de direitos e obrigações, nada deveria impedi-los de defender direitos 

oriundos da personalidade no que lhes forem compatíveis, tal como é a honra. 

Dessa maneira, atreve-se a discordar da jurisprudência e doutrina 

dominante, evidenciado a necessidade de mudanças de paradigma acerca do 

condomínio edilício e da sociedade irregular para que a personalidade não seja 

reduzida a uma simples constatação da letra de lei, mas um produto lógico de uma 

soma de fatores que transparecem seu surgimento. 
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CONCLUSÃO  

 

A contextualização dos Direitos da personalidade, em especial do direito 

à honra, foi essencial para que os pontos centrais do trabalho fossem 

razoavelmente introduzidos e os conceitos jurídicos fossem compreendidos em sua 

essência. 

Os estudos dos Direitos da Personalidade sempre se voltaram 

essencialmente para a pessoa física e a dignidade da pessoa humana, por conta 

disso, diversos direitos assumiram durante anos contornos para aferição 

estritamente biopsíquicos, o que, na visão tradicional, logicamente excluiria as 

sociedades empresárias e qualquer outro que não tivesse aparato psíquico típico 

oriundo do conceito clássico da dignidade. 

Com o decorrer do tempo, percebeu-se a importância das sociedade 

empresárias para realizar feitos que não poderiam ser realizados individualmente e, 

justamente por isso, dotaram-os de direitos e obrigações próprios, além de 
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reconhecer sua existência independente dos membros que o formavam, isso se deu 

para que pudessem, por meio de órgãos e meios próprios, realizar negócios 

jurídicos e responder pelos seus atos. 

São justamente essas características que inauguraram o 

questionamento sobre a personalidade destes e fizeram com que o Direito previsse 

expressamente a personalidade e a titularidade de direitos oriundos desta, pois, 

apenas assim, poderia se explicar a autonomia, independência e patrimônio próprio 

da pessoa jurídica de direito privado. 

O conceito de honra também se instrumentalizou com o decorrer do 

tempo, permitindo que se instalassem questões eminentemente pessoais, criando-

se um arcabouço jurídico de dano independente de questões íntimas ou 

extremamente subjetivas. 

Por conta disso, a previsão da titularidade de honra pelas sociedades 

empresárias não deveria ser controversa, entretanto, conforme demonstrado, a 

doutrina não consegue compreender a desvinculação subjetiva e acaba criando 

conceitos, tais quais a divisão da honra,  a exigência da prova do dano ou, até 

mesmo, exigem comprovação dos prejuízos materiais oriundos da ofensa, o que 

nada se assemelha com o tratamento dispensado à pessoas físicas. 

Dessa forma, as pessoas jurídicas, embora respondam por seus atos 

indiscriminadamente quando ferem a honra de terceiros, não têm o mesmo sucesso 

quando têm a honra ferida, pois o excesso de exigências torna a missão 

praticamente impossível. 

A possibilidade dos entes conhecidos como despersonalizados terem 

personalidade, muito embora pareça uma incongruência em uma primeira leitura, 

decorrem justamente do mesmo fato que possibilitou às pessoas jurídicas serem 

classificadas como pessoas nos primórdios do raciocínio jurídico, assim, ao 

participarem das relações jurídicas, tornam-se sujeitos de direitos e obrigações, o 

que, acrescentado ao fato da previsão de representação do art. 12 do Código de 

Processo Civil revela clara qualificação dos entes como titulares de direitos a serem 

defendidos e consequentemente dotados de personalidade. 

A ordem jurídica brasileira ao considerar que somente quem detém 

personalidade pode exercer as funções que o ente, que aqui tratamos como 
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atípicos, normalmente prática impõe o reconhecimento da personificação tácita 

destes. 

Contudo, ainda que se defenda ao longo do trabalho a personificação a 

todos os entes, o caráter eminentemente patrimonial de alguns deles os impedem 

de titular danos morais, em situação semelhante ao que ocorre com a integridade 

física que não é aplicável à pessoa jurídica por razões óbvias. 

Situação diversa é a que ocorre com o condomínio edilício e a sociedade 

irregular justamente por possuírem direitos e obrigações próprias, vontade 

independente, caráter permanente e por serem produto de uma construção que as 

agrega valor e reconhecimento com o tempo, passam a ser passíveis de ter sua 

honra maculada e deveriam merecer a proteção do direito da personalidade citado. 

Nessa perspectiva, ao final da análise jurisprudencial e doutrinária 

conclui-se que a pessoa física tem uma preponderância quando se fala em proteção 

ao direito à honra, assim, a pessoa jurídica tem sua capacidade processual para 

este tipo de demanda mitigada por uma série de desculpas, até mesmo de cunho 

patrimonial, e a sociedade irregular e o condomínio edilício, na grande maioria dos 

casos, não podem nem sequer arguir dano à honra, pois descartadas de pronto sob 

a alegação de ausência de personalidade, muito embora, respondam quando 

causam danos à terceiros e tenham todas as características para que houvesse o 

reconhecimento tácito da personalidade. 

Dessa forma, o trabalho tenta instigar sobre a incongruência de 

tratamento e, com isso, busca um aprofundamento do tema de modo a contribuir e 

iniciar uma nova perspectiva acerca dos debates futuros. 
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