
 

 
 

 

VICTOR LÚCIO FIGUEIREDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANO MORAL NA PESSOA JURÍDICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BRASÍLIA 

2016



 

VICTOR LÚCIO FIGUEIREDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANO MORAL NA PESSOA JURÍDICA 
 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso de graduação de Direito 
apresentado à Faculdade Mauá de Brasília, como 
requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em 
Ciências Jurídicas. 
Orientador: Professor Abel Gomes Cunha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

BRASÍLIA 

2016 



 

VICTOR LÚCIO FIGUEIREDO 

 
 
 
 
 

DANO MORAL NA PESSOA JURÍDICA 
 

 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso de graduação de Direito 
apresentado à Faculdade Mauá de Brasília, como 
requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em 
Ciências Jurídicas. 
Orientador: Professor Abel Gomes Cunha 
 

 

 

Aprovado em: 08 de abril de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho primeiramente a Deus, por 

tudo que me proporcionou durante esta longa 

caminhada. E também a todos meus familiares, 

mestres e amigos que sempre me incentivou para 

esta grande conquista e assim chegar a realização 

de um sonho. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço a Deus. Agradeço ao coordenador e 

todos os mestres que ajudaram nesta caminhada a 

minha família a qual sempre me incentivou na 

minha formação, e também aos amigos os quais 

me ajudaram durante esta jornada. 



 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Para as grandes coisas, são necessários 
princípios; Para as pequenas, basta a 
misericórdia”. 
(Albert Camus) 

 



 

RESUMO 

O instituto do dano moral vai além da personalidade jurídica da pessoa física, e 

atinge por muitas vezes, e diretamente, a pessoa jurídica. Ainda que seja difícil 

visualizar a aplicabilidade do dano moral da pessoa jurídica, precisa-se ter em mente 

que uma empresa preza por seu nome, sua fama diante o mercado e a sociedade. 

Ou seja, quanto maior a fama positiva de uma empresa, maior será o seu 

crescimento e desenvolvimento, perante seu público alvo e seus concorrentes, 

aumentando sua credibilidade perante parceiros promocionais e diretos, instituições 

financeiras, etc. Sendo assim é possível entender que o nome da empresa quando 

depredado necessita de reparação ao dano moral é, portanto, uma compensação 

monetária ao dano imaterial imediato. 

A pessoa jurídica tem um custo muito elevado na construção de sua fama, ou nome, 

que a qualquer momento poderá sofrer um dano, que acarretara uma despesa ainda 

maior para se restaurar sua imagem perante seus clientes. 

A compensação monetária ao dano imaterial imediato, vem como um mecanismo 

para a proteção a pessoa jurídica, assim como foi determinado para pessoa física. 

Palavras-chave: Aplicabilidade. Compensação. Dano moral. 



 

ABSTRACT 

The institute of moral damage goes beyond the legal personality of the individual, 

and often reaches, and directly, the legal person. Although it is difficult to visualize 

the applicability of the moral damage of the legal person, it is necessary to keep in 

mind that a company values by its name, its fame before the market and the society. 

That is, the greater the positive fame of a company, the greater its growth and 

development, in relation to its target public and its competitors, increasing its 

credibility before promotional and direct partners, financial institutions, etc. Thus it is 

possible to understand that the name of the company when depredated needs to 

repair the moral damage is, therefore, a monetary compensation to immediate 

immaterial damage. 

The legal entity has a very high cost in the construction of its fame, or name, that at 

any moment could suffer damage, that would have incurred an even greater expense 

to restore its image before its clients. 

Monetary compensation for immediate immaterial damage comes as a mechanism 

for the protection of a legal entity, just as it was determined for the individual. 

Key words: Applicability. Compensation. Moral damage. 
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1 INTRODUÇÃO 

O dano moral é um tema muito atraente dentro do âmbito jurídico, havendo 

para ele diversas formas de investigação, punição e reparação. A discussão sobre o 

mesmo pode começar a partir da doutrinária acerca da existência e reparabilidade 

do dano moral qual está expressamente redigida no art. 5º, incisos V e X, onde 

defende o direito a indenização, seja para pessoa física ou jurídica. 

Logo, com a atualização do código civil, o texto reconhece em seu art. 186 o 

dano moral como ato ilícito e, em seu art. 927 a devida reparação a ele. Logo em 

explicação prévia do que são danos morais, sua classificação de forma direta e 

indireta, as provas qual o dano moral necessita de provas para ser configurado.  

Define-se a pessoa jurídica mediante ao código civil, a classificando e 

assegurando tal como a pessoa física. Dando assim gozo a direitos como o de dano 

moral a sua honra e logo conceituando o mesmo em sua aplicação. Tendo em vista 

uma determinada equiparação com a pessoa física, que sofre esse dano por meio 

psicológico/moral. Deve-se destacar que não é visto com tanta frequência, o pleito 

indenizatório a titulo de danos morais tendo no polo ativo pessoa Jurídica. O que 

anteriormente era exclusividade das pessoas físicas, atualmente também serve para 

as pessoas jurídicas, cujo tem à necessidade de reparação por danos morais. Logo 

que mediante de seus direitos, personalidade jurídica e patrimônio próprio à pessoa 

jurídica podem sofrer muitos dos danos que até então eram inerentes às pessoas 

físicas. 

O principal objetivo é que no discorrer haja instrução sobre aplicabilidade do 

instituto do dano moral em favor das empresas que, por terem personalidade jurídica 

própria, podem assim sofrem danos significativos a sua imagem, sua clientela, seu 

patrimônio e sua honra moral perante seus iguais empresarialmente falando, tal 

como a pessoa física, porém de forma diferente pelas atitudes e informações assim 

utilizadas. 

O ressarcimento do dano moral, tendo em vista a impossibilidade da restitutio 

in integrum, é reparado por meio monetário, mas o ganho maior é a satisfação moral 

e psicológica ao ter seu direito reconhecido, servindo assim de correção ao culpado, 

evitando que haja repetição da conduta para com outras pessoas jurídicas. 
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O pedido de reparação ao dano moral está cada vez mais presente em ações 

empresariais gerais, seja no âmbito contratual, consumerista, trabalhista, de honra, 

entre outros. Logo será mais fácil a explanação e aplicação do mesmo em vista da 

pessoa jurídica, de acordo com as doutrinas e jurisprudências atuais.  
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2 DANOS MORAIS 

A corrente doutrinária acerca da existência e reparabilidade do dano moral 

estão pacificadas em ordem jurídica, já que a Constituição Federal de 1988 previu 

expressamente, em seu art. 5º, incisos V e X, o direito à indenização por dano moral. 

O CC, afim de não ficar atrasado perante o texto constitucional, reconhece, em seu 

art. 186, o dano moral como ato ilícito e, no seu art. 927, a sua devida reparação. 

O conceito de danos morais, quase sempre se encontra ligado ao de danos 

materiais, mas há uma distinção entre eles. Cuja principal característica distintiva 

não é a natureza da lesão, o que ocasionou a tal ofensa, mas sim os efeitos da 

lesão, a repercussão que esta teve sobre o ofendido e seus bens tutelados. Já no 

dano material há uma diminuição patrimonial e, comprovados os danos, há que se 

ressarcir a perda, recompondo o status quo patrimonial do ofendido, no dano moral, 

essencialmente extrapatrimonial, imaterial, a grande questão é a determinação do 

quantum indenizatório, haja vista ser indeterminável pecuniariamente. 

Não há definição única na doutrina para a explanação sobre o dano moral. 

Segundo GONÇALVES1: 

Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu 
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, 
como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., 
como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e 
que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e 
humilhação. 

Logo, o dano moral pode ser constituído apenas pela dor advinda da privação 

de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. 

Entretanto para a maioria dos doutrinadores não seguem o mesmo ponto de vista, 

constituindo outro tipo de conceito ao mesmo. Tal como a visão do dano moral como 

efeito da lesão, e não a lesão em si, assim bem conceituada por CAHALI2: 

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

                                            
1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. 

v. IV, p 359 
2
CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2

a
. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. P 28 
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Já segundo o lecionamento de Nehemias Domingos de Melo3 “dano moral é 

toda agressão injusta aqueles bens imateriais, tanto de pessoa física quanto de 

pessoa jurídica, insuscetível de quantificação pecuniária”. 

Em uma análise primária e superficial, é possível considerar que o dano moral 

está diretamente vinculado à dor, sofrimento e tristeza. Entretanto é incabível 

restringir a definição a estes elementos quais se estendem aos bens 

personalíssimos. 

Entretánto, a utilização do termo “dano moral” é discutida pelas partes 

doutrinarias, já que segundo GAGLIANO e PAMPLONA FILHO4, ele não é 

tecnicamente adequado para qualificar todas as formas de prejuízo não fixável 

pecuniariamente. Assim como para alguns outros doutrinadores, como Sérgio 

Cavalieri5, o modo mais adequado é utilizar a expressão dano imaterial ou ainda 

dano extrapatrimonial. 

A principal dificuldade subsistente acerca dos danos morais não está pautada 

em sua conceituação, nem mesmo na possibilidade de reparação. O grande dilema 

existente em torno do assunto é fixação do quantum indenizatório. 

2.1 Dano moral direto e indireto 

O dano moral costuma se classificar em direto ou indireto, considerando a 

causalidade entre o dano e o fato. A classificação direta do dano moral ocorre 

quando há lesão específica de um direito imaterial, conforme o ensinamento de 

DINIZ6: 

O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a 
satisfação ou o gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 
direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal e 
psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos 
afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o 
nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à 
dignidade da pessoa humana. 

                                            
3
MELO, Nehemias domingos de. Dano moral – problemática: do cabimento à fixação do quantum. 1. 

ed. Juarez de Oliveira, 2005. p. 9 
4
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. 2. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 3. 
5
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Atlas, 2010. 
b
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 19 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015. VII. 
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Em compatibilidade com o ponto de vista de Maria Helena Diniz, quando 

alguém é insultado em público ou tem seu nome lançado em cadastros de maus 

pagadores, trata-se de dano moral direto, pois são exemplos de violação à honra e à 

imagem do indivíduo. Ou seja quando há o prejuízo ao ofendido em âmbito 

patrimonial. É a lesão que pode assim ser calculada financeiramente, como por 

exemplo, uma pessoa que entra em uma casa e destrói todo um acervo do 

proprietário, gerando um enorme prejuízo financeiro, por se tratar de objetos 

valiosos, de artistas de renome nos âmbitos nacional e/ou internacional. A regra é 

que se indenizarão os prejuízos que afetem diretamente o lesado. 

Já o dano moral indireto ocorre quando há lesão a um bem ou interesse de 

natureza patrimonial, mas que, de modo reflexo, produz um prejuízo a um bem de 

natureza extrapatrimonial7. Sendo assim, um bem patrimonial, que pode se valorar 

economicamente, e que irá interferir no plano dos sentimentais de uma pessoa, 

como na hipótese de carro que pertencente a um ente querido já falecido, o qual tem 

enorme valor sentimental, e que fora destruído por alguém, sendo assim possível 

pedir tanto o dano patrimonial quanto o moral que ocorreu de forma indireta. 

O Código Civil, a respeito do dano moral indireto, traz a disposição expressa 

no seu art. 952, parágrafo único: 

Art. 952. Parágrafo único. Para se restituir o equivalente, quando não 
exista a própria coisa, estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário e 
pelo de afeição, contanto que este não se avantaje àquele. 

2.2 Formas de reparação por dano moral de acordo com a natureza jurídica 

Referindo-se à natureza jurídica de tal reparação, vale lembrar o ensinamento 

de RODRIGUES8, para quem "O dinheiro provocará na vítima uma sensação de 

prazer, de desafogo, que visa compensar a dor, provocada pelo ato ilícito”. 

Diante a averiguação a cerca do dano imaterial incomensurável, sendo 

insusceptível de avaliação monetária, poderemos chegar ao mesmo raciocínio de 

RODRIGUES, compartilhado também por CAVALIERI FILHO9, quando diz este ser a 

                                            
7
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. 2. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 3 . p. 87 
8
RODRIGUES, Sílvio. Responsabilidade civil, 18ª Edição, São Paulo : Saraiva, 2000. 

9
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Atlas, 2010. 
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condenação em dinheiro por conta de dano moral "mero lenitivo para a dor, sendo 

mais uma satisfação do que uma reparação”. 

Há algumas formas existentes para se ressarcir o dano moral, tendo em vista 

a impossibilidade da restitutio in integrum, a reparação dar-se-ia em regra na forma 

monetária, nas palavras de MELO DE SILVA10, a compensação da dor com a 

alegria, um lenitivo a facilitar à aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para 

trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos. 

Logo, a natureza satisfatória ou compensatória analisada para reparação, 

segundo ZANNONI11 em uma compensação ao dano e injustiça sofridos pela vítima 

suscetível de atenuar, em parte, seu sofrimento. 

2.3 A prova no dano moral 

A prova sobre o dano moral é de fator decisivo para a interpretação e 

aplicação da efetiva norma, por intermédio desta é formada a convicção do 

magistrado CERQUEIRA: “Daí se pode dizer que a prova é mecanismo de formação 

da convicção do juiz, formador de um juízo de verossimilhança entre o alegado por 

uma das partes e o acontecimento real”12. 

A mesma deve coincidir com a demonstração do fato violador do direito da 

personalidade. Direitos estes que encerram interesses jurídicos imateriais, 

irredutíveis pecuniariamente, dano correlativo não poderia, diferentemente, 

consubstanciar-se em fenômenos físicos – cuja manifestação ensejaria danos 

materiais. Argumentam PAMPLONA FILHO e GAGLIANO: “Ora, se há reflexos 

materiais, o que se está indenizando é justamente o dano patrimonial decorrente da 

lesão à esfera moral do indivíduo, e não o dano moral propriamente dito”13.  

Em meio a diversos entendimentos, destaca-se matéria publicada no site do 

Superior Tribunal de Justiça, no dia 01/07/2012, onde foram definidas situações em 

que o dano moral é presumido, ou seja, não necessita de prova para se configurar. 

Em geral, para que ocorra o dano é necessário que a parte faça uma prova da 

extensão do dano sofrido. Entretanto, há alguns casos em que a jurisprudência 

                                            
10

MELO DA SILVA, Wilson. Responsabilidade civil automobilística, São Paulo : Saraiva, 1980. 
11

ZANNONI, Eduardo A, Op. Cit.. El daño en la responsabilidad civil, Buenos Aires : Astrea, 1982. 
12CERQUEIRA, Bruno Silva de. A prova emprestada no processo civil. Revista do curso de direito 
da UNIFACS. Porto Alegre: Síntese, v.7, 2007, p. 178.  
13GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil – 
Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, v.III, 2003, Op. Cit., p. 62. 
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afasta esse requisito, configurando assim, o dano moral presumido. Este dispensa a 

apresentação de qualquer prova que demonstre a ofensa moral da pessoa14. 

A cerca da prova nas ações de dano moral, o Superior Tribunal de Justiça 

vem afirmando que basta a simples demonstração da existência da inscrição 

irregular no cadastro de inadimplentes. Assim, comprovado o fato básico, provado 

fica o dano moral, porquanto in re ipsa. A posição majoritária na doutrina e na 

jurisprudência é no sentido de desnecessidade da prova. Nesse sentido, STOCO15 

afirma que a causação de dano moral independe de prova, ou melhor, comprovada 

a ofensa moral o direito a indenização desta decorre, sendo dela presumido. Ou 

seja, há obrigação de reparar é consequência da verificação do evento, sendo 

dispensável a prova do prejuízo. 

                                            
14

BRASIL. Supremo tribunal de justiça. “Especial. STJ define em quais situações o dano moral pode 
ser presumido” Disponível em: < http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398 
&tmp.texto=106255>.Acesso em: 12 abr.2016. 
15

STOCO, Rui 2007. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed.. São Paulo 

Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1714 
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3 A RESPONSABILIDADE CIVIL E O DANO MORAL 

3.1. Conceito de responsabilidade civil 

Por ter relação direta entre dano e o instituto da responsabilidade civil, é 

imprescindível tratar deste assunto, mediante da conceituação simples e coerente. O 

dano surge do ato ilícito, tal como determina o Código Civil no art. 187, onde expõe 

que é um ato ilícito tudo aquilo que excede aos limites impostos por meio econômico 

e ou social, pela ação de boa fé e ou bons costumes.  

Logo, dano seria o resultado falta de observação dos limites sociais e éticos 

anteriormente citados. Uma explicação de modo simplório sobre a responsabilidade 

civil, é que a mesma busca a proteção nas relações que são juridicamente 

relevantes, havendo desacordo, prejuízo e desrespeito, este deverá ser indenizado. 

O conceito de responsabilidade civil é amplamente abordado e conceituado 

por diversos autores, sendo uma delas o fato do indivíduo se constituir garantidor de 

algo, por sua ação praticada contra outra pessoa. Tal garantia consiste, em grande 

parte das vezes, no dever de indenizar. A cerca disto, DINIZ16 conceitua: 

O vocábulo “responsabilidade” tem origem no latim respondere, 
significando o fato de alguém ter se constituído garantidor de algo. 
Tal termo contém, portanto, a raiz latina spondeo, fórmula pela qual 
se vinculava, no direito romano, o devedor nos contratos verbais. 

VENOSA17 em sentido amplo, e a cerca de seu ponto de vista em relação ao 

conceito de responsabilidade civil, especifica que: “a responsabilidade civil, em 

sentido amplo, encerra a noção em virtude da qual se atribui a um sujeito o dever de 

assumir as consequências de um evento ou de uma ação”. 

Apoiando-se nas palavras de VENOSA18, que quando se refere ao dever de 

indenizar: “na realidade, o que se avalia geralmente em matéria de responsabilidade 

é a conduta do agente, qual seja, um encadeamento ou série de atos ou fatos, o que 

não impede que um único ato gere por si o dever de indenizar”. 

                                            
16

 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro – Responsabilidade Civil. 19 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 33. 
17

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 12ª ed. 2012, p. 12. 
18

 Ibidem, p. 12. 
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Por se tratar de diferentes explicações sobre tal conceito, nas paladras do 

professor DIAS19:  

Qualquer manifestação da atividade humana traz em si a 
problemática da responsabilidade, dificultando a fixação do seu 
conceito, que varia tanto quanto os aspectos que pode abranger, 
bem como pelas teorias filosóficojurídicas. 

Logo a responsabilidade civil descende de diversos e amplos fatos e atos do 

cotidiano em sociedade. Ao mesmo modo em que tais fatos ou atos refletem 

também em âmbito jurídico, e havendo a certeza de dano ocorre a obrigação de 

indenizar-se, dessa maneira surge a noção de responsabilidade civil. Sendo a noção 

de indenizar visando à reparação do dano ocorrido mediante do ato ilícito, já dito 

anteriormente.  

Dando devida continuação ao paragrafo anterior, as palavras de DINIZ20, 

exemplificam os efeitos da responsabilidade civil: 

Se se caracterizar a responsabilidade, o agente deverá ressarcir o 
prejuízo experimentado pela vítima. Desse modo, fácil é perceber 
que o primordial efeito da responsabilidade civil é a reparação do 
dano, que o ordenamento jurídico impõe ao agente. A 
responsabilidade civil tem, essencialmente, uma função reparadora 
ou indenizatória. Indenizar é ressarcir o dano causado, cobrindo todo 
o prejuízo experimentado pelo lesado. Todavia, assume, 
acessoriamente, caráter punitivo. 

Percebe-se claramente que a responsabilidade civil está amparada na noção 

de culpa. Já que está formada de acordo com a ética do outro, pois se responde a 

cerca dos danos que causados a demais. Estes tais danos referidos a seu 

patrimônio moral e ou material. 

Outros doutrinadores ao se tratar de responsabilidade civil, atribuem maior 

importância ao sentido elementar subjetivo de culpa. Sendo assim fazendo com que 

a responsabilidade civil apoie-se concretamente e sempre na certeza da culpa por 

parte do agente causador do prejuízo, caracterizando-o até então pela atuação 

imprudente, ausência de perícia e negligência. 

                                            
19

 DIAS, José Aguiar. Da responsabilidade civil. 10” ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 01. 
20

 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro – Responsabilidade Civil. 19 ed. São Paulo: 
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Utilizando mais doutrinas e opiniões a cerca do assunto, BITTAR21, descreve 

a cerca de sua opinião que ao haver o dano, caberá ao lesado se indenizado à custa 

do agente lesionador, em nome do restabelecimento seus equilíbrios sociais e 

morais lesados: 

Havendo dano, produzido injustamente na esfera alheia, surge a 
necessidade de reparação, como imposição natural da vida em 
sociedade e, exatamente, para a sua própria existência e o 
desenvolvimento normal das potencialidades de cada ente 
personalizado. É que investidas ilícitas ou antijurídicas no circuito de 
bens ou de valores alheios perturbam o fluxo tranquilo das relações 
sociais, exigindo, em contraponto, as reações que o Direito engendra 
e formula para a restauração do equilíbrio rompido. 

As atuais relações jurídicas, que envolvem situações relacionadas a dano, 

tem o constante fator de risco em grande parte das tomadas de decisões. O risco, 

por si, trata-se da expectativa de um fato futuro que está acima da vontade do 

agente, e que consequentemente irá influenciar sua tomada de decisão, 

determinando-a se de modo favorável ou não, para o aumento patrimonial do 

agente.  

A constante atualização global tem como ponto negativo a alta concentração 

de renda, agregando principalmente a noção de teoria do risco, tendo em vista 

principalmente o fato futuro que não depende diretamente da vontade do agente, 

logo para resguardar o patrimônio surte o contrato de seguro. Este contrato tende a 

amparar o sujeito diante de qualquer problema, desde que citado contratualmente, 

de fatores desfavoráveis a seu patrimônio, qual consequentemente venha a 

depreciá-lo. A descrição de tal situação, expressa o desconforto que é sofrido 

através do risco que está essencialmente presente na sociedade atual, quebrando a 

normalidade cotidiana e alterando o sentido de segurança, merecendo assim um 

destaque dentro da responsabilidade civil.  

Mas infelizmente, diante da constante alteração que a sociedade tende a criar 

forma, é impossível não considerar que a possibilidade civil tem como alicerce a 

culpa, e a mesma não são anacrônica diante da teoria do risco. O nosso 

ordenamento jurídico, pende a teoria da culpa, pois a mesma é tida como regra. Mas 

a teoria do risco está diretamente relacionada a determinadas relações jurídicas. 
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DINIZ22, em sua teoria classifica a responsabilidade civil em três grandes 

espécies e suas subdivisões, as quais são mediante a: ao seu fato gerador, em 

relação ao seu fundamento e relativo ao agente, que em diante entram em 

explicação para melhor absorvição teórica. 

3.2 Responsabilidade civil quanto ao seu fato gerador 

A doutrina torna notável que o dever de indenizar é proveniente da prática de 

um ato ilícito pode decorrer tanto de um inadimplemento contratual, ou de uma 

simples ofensa à norma jurídica ou violação de um direito. Dentro dessa 

classificação, encontramos dois tipos de responsabilidade, sendo elas a contratual e 

a extracontratual.  

A definição contratual é aquela decorrente da falta de execução contratual, 

sendo assim, quando as partes bilateralmente ou unilateralmente estipulam regras e 

obrigações a se cumprir entre ambos. Nesta questão, não é preciso o contratante 

provar a culpa do inadimplente, para obter reparação das perdas e danos, basta 

provar o inadimplemento. A definição de carga da prova, de responsabilidade 

contratual, competirá ao devedor, que deverá provar o inadimplemento, a 

inexistência de sua culpa ou presença de qualquer excludente do dever de 

indenizar23. Para que o devedor não seja obrigado a indenizar, o mesmo então 

deverá provar que o fato ocorreu devido a caso fortuito ou de força maior24. 

Ainda que pareça mais simples diferenciar a partir da natureza do direito, 

assim, “a violação de direitos absolutos (oponíveis erga omnes) resulta no ilícito 

absoluto, ensejando a responsabilidade extracontratual; a lesão a direitos relativos 

(obrigacionais) resulta na responsabilidade contratual”25. 

Já a responsabilidade extracontratual, também chamada de aquiliana, se 

resulta do inadimplemento normativo, sendo assim, da prática de um ato ilícito por 

pessoa capaz ou incapaz26, da violação de um dever fundado em algum princípio 
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geral de direito27, tendo em vista a certeza de que não há vínculo anterior entre as 

partes, não estarem ligadas por uma relação obrigatória. E execução infiel da lei, 

causa lesão a um direito sem que entre o ofensor e o ofendido preexista qualquer 

relação jurídica. Nesta, ao contrário da contratual, caberá à vítima provar a culpa do 

agente ativo. 

Nos dizeres de PINTO28, o: 

Inadimplemento da prestação correspondente (ilícito contratual ou 
relativo) ou do dever geral de não lesar a outrem – hipótese em que 
esse dever surge em virtude de lesão a direito subjetivo [...] (ilícito 
aquiliano ou absoluto). 

A legislação corrente, especificamente no Código Civil de 2002, o tema 

responsabilidade extracontratual é tratado a partir da noção de ato ilícito previsto no 

art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

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

ilícito”29.  

Por fim, é preciso explicar que existem pressupostos presentes, para que 

alguém tenha o dever de indenizar outro, como: 

1. Ação ou omissão do agente: o ato ilícito pode advir não só de uma 
ação, mas também de omissão do agente. 
2. Relação de causalidade: entre a ação do agente e o dano causado 
tem que haver um nexo de causalidade, pois é possível que tenha 
havido um ato ilícito e tenha havido dano, sem que um seja causa do 
outro. 
3. Existência de dano: tem que haver um dano (seja moral ou 
material), pois a responsabilidade civil baseia-se no prejuízo para 
que haja uma indenização. 
4. Dolo ou culpa: é necessário que o agente tenha agido com dolo ou 
culpa. 

3.3 Responsabilidade civil em relação ao seu fundamento 

Diante de várias opiniões jurídicas, as correntes de pensamento visam buscar 

explicação para o porquê da elaboração da responsabilidade civil, sua operação na 

prática, a reposição do patrimônio danificado ou alterado ao seu estado primário. Ao 
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se constatar de fato uma conduta humana associada ao resultado danoso por meio 

da possibilidade de responsabilidade do dano ao agente, ou seja, existência a 

vinculação de causalidade, com o que se atesta a culpa (requisitos da 

responsabilidade civil), surge em si à noção de responsabilidade civil. 

GONÇALVES30 diz que: 

É a relação de causa e efeito entre ação e omissão do agente e o 
dano verificado [...] sem ela não existe a obrigação de indenizar. Se 
houver o dano, mas sua causa não esta relacionada com o 
comportamento do agente, inexiste a relação de causalidade e 
também a obrigação de indenizar. 

Esta classificação é a que concentra, talvez, a maior parte e mais importante 

do contexto da responsabilidade, aquela em que trata da necessidade de 

comprovação ou não da culpa, para que se configure a responsabilidade na 

reparação do dano. Determinada teorias que rodeiam a responsabilidade civil, são 

de duas ordens, a subjetiva e a objetiva. Sendo que na primeira, haverá a certeza de 

presença da culpa por parte do agente. O agente quer o resultado nocivo ou assume 

o risco de produzi-lo inegavelmente, geralmente atuando com imprudência, 

negligência ou imperícia. 

3.3.1 Responsabilidade civil objetiva 

O contexto da responsabilidade objetiva, diferentemente da subjetiva, é 

aquela onde em julgamento o elemento culpatório é dispensável. Para que se 

configure a necessidade de reparação do dano, basta que tenha havido o ato ilícito, 

e exista o nexo causal entre esse ato e o dano apresentado. Este caso é 

minuciosamente analisado, pois além da inexistência propriamente dita da 

culpabilidade do agente, também aquela de forma explicitamente arrogante, quando, 

por exemplo, a atividade em si desenvolvida pelo autor do dano, implica em risco a 

outras pessoas, prescindindo assim a vítima de efetuar prova de qualquer 

culpabilidade do autor para fazer jus à correspondente indenização requerida. 

Visivelmente, devido a sua amplitude de comprovações, a responsabilidade civil 

objetiva ocorre somente nos casos em que a lei expressamente tenha previsto. Tal 
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como define o Código Civil brasileiro, em seu art. 92731, parágrafo único, quando 

cita, in verbis: 

 
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem. 

Diante da referência a inexistência da obrigatoriedade de culpa, para o dever 

de reparar neste tipo de responsabilidade, VENOSA32 discorre e assegura que: 

[...] na responsabilidade civil objetiva, como regra geral, leva-se em 
conta o dano em detrimento do dolo ou da culpa. Desse modo, para 
o dever de indenizar, bastam o dano e o nexo causal, prescindindo-
se da prova de culpa. 

3.3.2 Responsabilidade civil subjetiva 

De acordo com a regra geral do direito brasileiro, especialmente a descrita no 

art. 927 do Código Civil, a cerca do que é da responsabilidade civil subjetiva. Então, 

a responsabilidade subjetiva, conforme se definição jurídica, é aquela que gera ao 

agente do dano o dever de indenizar o lesado, por constar em seu ato, além dos 

elementos, ilicitude, nexo causal e dano, também a confirmação de culpa. O Código 

Civil em seus arts. 186 e 18733 assim preveem: “aquele que por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

A doutrinadora DINIZ34 professa a seguinte explicação:  

[...] no nosso ordenamento jurídico vigora a regra geral de que o 
dever ressarcitório pela prática de atos ilícitos decorre da culpa, ou 
seja, da reprovabilidade ou censurabilidade da conduta do agente. 

Também a cerca desse sentido, VENOSA35, define: 

Reiteramos, contudo, que o princípio gravitador da responsabilidade 
extracontratual do Código Civil é o da responsabilidade subjetiva, ou 
seja, responsabilidade com culpa, pois esta também é a regra 
traduzida no Novo Código, no caput do artigo 927. 
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Baseado, então no novo Código Civil brasileiro, consubstanciado pelos 

autores referenciados anteriormente, é correto afirmar que a responsabilidade 

extracontratual subjetiva é a regra geral utilizada por nosso ordenamento jurídico, 

sendo assim, quando o ato julgado não for antecipadamente previsto em lei de 

forma contrária, ou diferentemente ajustado entre as partes contratualmente, impera 

o princípio de que, para haver responsabilidade indenizatória, não basta tão 

somente a presunção de culpa, nem só o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o 

agente deve ser também culpado do ato. Toda via, certifica-se que nesse tipo de 

responsabilidade, o ato que ocasionou o dano deve ter sido originado de 

negligência, imprudência ou imperícia, os três elementos básicos para definição 

correta de culpa. 

3.4 Responsabilidade civil relativo ao agente 

Esta classificação restringe tão e somente ao agente que praticou o ato 

resultante no dano a ser reparado ao lesado. Sendo assim, o agente suporta esses 

riscos porque, não fosse a sua conduta, a vítima não se encontraria na situação em 

que o evento danoso a colocou36. É a incriminação feita sobre o próprio causador do 

dano. Então pode a responsabilidade caracterizar-se direta, já que o agente por sua 

ação ativa ou omissão, causou dano a outro indivíduo. É o ato próprio do agente, o 

que então gera obrigação de se reparar.  

Entretanto, a responsabilidade pode ser também indireta, onde o ato 

causador do dano não foi da própria pessoa caracterizada como agente, mas sim de 

terceiro, que por dever legal, ou compromisso esteja sob a responsabilidade deste. 

Neste caso, o tipo de responsabilidade, mesmo não sendo de autoria do agente 

acusado o próprio ato, uma vez provado o vínculo com o terceiro ou a coisa a que 

realizou a ação, surge para o causador indireto o dever de reparação do dano. 
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4 A PESSOA JURÍDICA NO CÓDIGO CIVIL 

O direito reconhece a existência de criaturas reais, identificadas como 

pessoas físicas; e criaturas irreais, imateriais e ou fictícias, identificadas tais como 

pessoas jurídicas. Entretanto ambas revestem-se de uma personalidade sendo 

assim sujeita, ativa ou passivamente, a direitos e obrigações. Logo, segundo o 

Código Civil, em seu art. 45, o qual discorre sobre a existência legal da pessoa 

jurídica de direito privado se inicia com a inscrição no respectivo órgão de registro. 

Em breve explanação a pessoa Jurídica, pode ser caracterizada por um 

conjunto de pessoas ou bens, dotado de personalidade jurídica própria, constituído 

nos termos da Lei. Pessoa física ou pessoa natural é todo ser humano dotado de 

personalidade jurídica, adquirida com o nascimento com vida. 

Mas na explanação de VENOSA37, "a personalidade jurídica é projeção da 

personalidade íntima, psíquica de cada um; é projeção social da personalidade 

psíquica, com consequências jurídicas”. 

Cabe ressaltar que o art. 52 do Código Civil38 diz que: “Aplica-se às pessoas 

jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. Sendo assim, 

embora constituídas de formas diversas, ambas gozam de direitos e deveres 

protegidos por lei.  

Por tanto, segundo a teoria geral do direito civil a personalidade é uma 

aptidão genérica para que qualquer pessoa possa adquirir direitos e contrair 

obrigações. Sendo assim o ordenamento encarregou-se de criar uma ficção jurídica, 

atribuída de personalidade própria, que não se confunde com as pessoas físicas. 

Nominando a como “pessoa jurídica” e atribuiu-lhe até mesmo o gozo de 

determinados direitos da personalidade como dito no art. 52 do Código Civil.39 

Entretanto, para GAGLIANO40, a pessoa jurídica é o “grupo humano, criado 

na forma da lei, e dotado de personalidade jurídica própria, para a realização de fins 

comuns”. 

Sendo assim, a criação da pessoa jurídica tem em vista a união de esforços 

entre as pessoas físicas para o atingimento de um fim comum e, ao mesmo tempo, a 
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proteção patrimonial destas mesmas pessoas que a compõem. Isto porque, a 

pessoa jurídica possui habilitação para a aquisição de direitos e obrigações em 

nome próprio, mas tendo ela que honrar os compromissos assumidos de molde que, 

havendo seu descumprimento, o patrimônio das pessoas físicas somente será 

atingido em situações excepcionais, como ocorre na hipótese de desconsideração 

da personalidade jurídica, regulada pelo art. 50 do Código Civil41. 

A doutrina afirma que a constituição da pessoa jurídica exija a presença de 

três requisitos básicos: a) vontade humana, consubstanciada no animus de as 

pessoas constituírem um corpo social diferente dos membros integrantes, também 

denominada affectio societatis; b) observância das exigências legais para sua 

constituição; e c) finalidade lícita42. 

Destaca-se que nos termos do art. 51 do Código Civil43, a personalidade 

jurídica das pessoas jurídicas tem fim com sua dissolução e liquidação. 

4.1 Classificação das pessoas jurídicas de acordo com o Código Civil brasileiro 

A redação do Código Civil, em 2002 implantou a inovação em relação ao rol 

de pessoas jurídicas de direito privado, enumerando a existência de: a) associações; 

b) sociedades; e c) fundações44. E com base neste rol, a doutrina distingue as 

pessoas jurídicas em dois grandes grupos: O primeiro representaria as fundações, 

pessoas jurídicas consubstanciadas em uma unidade patrimonial, visando a uma 

finalidade não lucrativa, ao qual é atribuída a personalidade jurídica. Já o segundo, 

representaria as corporações, pessoas jurídicas constituídas por um grupo de 

pessoas naturais.  

A seu turno, as corporações poderiam ser classificadas em associações, 

quando constituídas pela união de pessoas que se organizem para fins não 

econômicos45, ou em sociedades, quando voltadas a uma finalidade econômica. 

Conforme o art. 4046 do Código Civil brasileiro de 2002, as pessoas jurídicas 

(admitidas pelo Direito brasileiro) são de direito público (interno ou externo), como 
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fundações públicas e autarquias, e de direito privado, como associações e 

organizações religiosas. As primeiras encontram-se no âmbito de disciplina do 

direito público, e as últimas, no do direito privado47. 

4.1.1 Pessoas jurídicas de direito público interno 

O art. 4148 do Código Civil é o qual relata quais são as pessoas jurídicas de 

direito público interno. As pessoas jurídicas de direito público interno se dividem em 

entes de administração direta União, Estados, Distrito Federal e Territórios e 

Município e entes de administração indireta, como é o caso das autarquias, como 

por exemplo, o Instituto Nacional de Seguridade Social; e das demais entidades de 

caráter público criadas por lei, como as fundações públicas de direito público.  

Mas destaca-se que sua existência legal como personalidade jurídica, ou 

seja, sua criação e extinção decorrem de lei. 

4.1.2 Pessoas jurídicas de direito público externo 

Ainda, conforme o art. 4249 do Código Civil de 2002, sem equivalência no 

Código Civil de 1916, é caracterizado pessoas jurídicas de direito público externo os 

estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional 

público. Como por exemplo as nações estrangeiras, Santa Sé e organismos 

internacionais, tais como a ONU, OEA, União Europeia, Mercosul, UNESCO, FAO e 

etc. 

4.1.3 Pessoas jurídicas de direito privado 

Conforme o art. 4450 do Código Civil são pessoas jurídicas de direito privado: 

“as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os 

partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada”. As 

pessoas jurídicas de direito privado são instituídas por iniciativa de particulares, e 

dividem-se em duas categorias: estatais; e as particulares. Para essa classificação 

interessa a origem dos recursos empregados na constituição da pessoa, posto que 
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são estatais aquelas para cujo capital houve contribuição do Poder Público 

(sociedades de economia mista, empresas públicas) e particulares as constituídas 

apenas com recursos particulares.  

A pessoa jurídica de direito privado particular pode revestir seis formas 

diferentes: a fundação, a associação, a cooperativa, a sociedade, a organização 

religiosa, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade 

limitada51. 
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5 CONCEITO DE DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA 

É imprescindível que para a estabilidade e bom crescimento de uma empresa 

em seu ramo, a mesma tenha e preze por uma ótima reputação social e 

mercadológica. 

Logo, o instituto do dano moral vai além da personalidade jurídica da pessoa 

física, e atinge por muitas vezes a pessoa jurídica. Ainda que seja difícil em uma 

analise prévia, visualizar a aplicabilidade do dano moral da pessoa jurídica. 

Inicialmente precisa-se ter em mente que uma empresa preza por seu nome, sua 

fama diante o mercado e a sociedade. Ou seja, quanto maior a fama positiva de uma 

empresa, maior será o seu crescimento e desenvolvimento, perante seu publico alvo 

e seus concorrentes, aumentando sua credibilidade perante parceiros promocionais 

e diretos, instituições financeiras e etc. 

O Código Civil, em seu art. 18652 assim diz: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Já em seu art. 5253: 

“Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 

personalidade”. Relembrando o que foi dito, dano moral é um dano à imagem e a 

honra do indivíduo, ou seja, um ataque direto a boa reputação e fama da vítima. 

Subsequentemente, o dano moral a pessoa jurídica consta na súmula n. 22754 

do Superior Tribunal de Justiça que assim diz: “a pessoa jurídica pode sofrer dano 

moral”. 

Segundo DINIZ55, o dano moral “é a lesão de interesses não patrimoniais de 

pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”. 

Complementado, nas palavras do civilista VENOSA56: 

[...] em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima 
atinge seu nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão 
econômica, ainda que indireta. De qualquer forma, a reparabilidade 
do dano moral causado à pessoa jurídica ainda sofre certas 
restrições na doutrina e na jurisprudência, principalmente por parte 
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dos que defendem que a personalidade é bem personalíssimo, 
exclusivo da pessoa natural. Para essa posição, seus defensores 
levam em consideração que dano moral denota dor e sofrimento, que 
são exclusivos do Homem. Não são, entretanto, somente dor e 
sofrimento que traduzem o dano moral, mas, de forma ampla, um 
desconforto extraordinário na conduta do ofendido e, sob esse 
aspecto, a vítima pode ser tanto a pessoa natural como a pessoa 
jurídica. 

Sendo assim, o dano moral à pessoa jurídica, é uma concussão causada à 

imagem da pessoa jurídica, manchando sua reputação e seu nome, diante ao 

mercado e a sociedade. 

E assim, nesse sentido, CAVALIERI FILHO, citado por GAGLIANO e 

PAMPLONA FILHO57, acentua que:  

O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não 
haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não 
houvesse dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não 
pode responsabilidade sem dano. Na responsabilidade objetiva, 
qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de fundamento 
- risco profissional, risco proveito, risco criado etc. -, o dano constitui 
o seu elemento preponderante. Tanto é assim que, sem dano, não 
haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou até 
dolosa. 

5.1 Aplicabilidade do dano moral a pessoa jurídica 

Ao se falar de aplicabilidade dano moral à pessoa jurídica, não se pode deixar 

de lado a função social do dano moral. Pois a pessoa jurídica é tratada como uma 

ficção da lei, desprovida de qualquer sentimento, sendo assim imune à lesão e 

ofensas à sua honra, atributos do direito de personalidade inerentes à pessoa física 

enquanto pessoa. Pois tais danos que podem ser causados exclusivamente à honra 

subjetiva, caso da pessoa física, “não” pode ser experimentado pela pessoa jurídica, 

como por exemplo, dor, sofrimento, abalos psicológicos, autoestima, desestabilidade 

emocional, desconfortos etc.  

No decorrer dos anos, a indenização é reconhecida, pela primeira vez, na Lei 

de Talião, escrita no código de Hamurabi58, “Olho por olho, dente por dente, mão por 

mão, pé por pé”. Mas o código não possuía regras amplas e gerais a respeito da 

reparação do dano, já que determinados preceitos estavam defendendo o mais 
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fraco, diante o mais forte. Ao invés de reclusão, o Hamurabi optava por penas 

pecuniárias, a fim de diminuir o desejo de vingança, a partir da diminuição do 

patrimônio do ofensor, satisfazendo o ofendido para que não houvesse mais 

problemas. Princípio este que nada mais é que uma indenização compensatória. 

O que anteriormente era exclusividade das pessoas físicas, atualmente 

também serve para as pessoas jurídicas, cujo tem à necessidade de reparação por 

danos morais. Logo que através de seus direitos, personalidade jurídica e patrimônio 

próprio à pessoa jurídica podem sofrer muitos dos danos que até então eram 

inerentes às pessoas físicas. 

De acordo com a evolução social, as novas leis e diretrizes foram elaboradas 

para regulamentar a reparação aos danos. Então a função social da reparação ao 

dano moral é, portanto uma compensação monetária ao dano imaterial imediato. E 

logo o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral foi firmado, 

pela primeira vez, pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão da 2ª Turma, a partir 

de voto do ministro SILVEIRA59: 

[...] ao fixar que são invioláveis a intimidade, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação, a Constituição, no inciso X do art. 
5º, não se refere apenas a pessoas físicas. 

A fins de inovação foi feita a reforma do Código Civil, qual foi imprescindível à 

adequação aos novos parâmetros sociais pela admissão da legitimidade da pessoa 

jurídica para a postulação ativa de reparação por danos morais. Até por se tratar de 

uma grande inovação legal e geral, causou rápida a aceitação da jurisprudência em 

configuração de dano moral à pessoa jurídica: 

APELAÇAO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇAO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇAO 
POR DANOS MORAIS- PESSOA JURÍDICA PODE SER VÍTIMA DE 
DANO MORAL - SÚMULA 227 DO STJ - PROVA INEQUÍVOCA DA 
INDEVIDA INSCRIÇAO DOS DADOS DO APELADO JUNTO AOS 
CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL 
CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO RAZÓAVEL E 
PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
Trata-se de Apelação Cível interposta pela TIM CELULAR S/A, 
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10.ª Vara 
Cível da Comarca de Aracaju, nos autos da Ação Declaratória de 
Inexistência de Débito c/c Danos Morais, movida por MJL 
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COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, que julgou procedente o pedido 
autoral nos seguintes termos: "Ante o expendido, e o mais contido 
nos autos, JULGO PROCEDENTE os pedidos e, em consequência, 
confirmo a liminar outrora concedida, declarando a inexistência dos 
débitos de fls. 50/61, referente aos meses agosto, setembro, outubro, 
novembro/2010, condenando ainda o requerido ao pagamento da 
quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à título de danos morais, mais 
despesas processuais e verba honorária de 20% sobre o valor da 
condenação”. (FLS. 117/118) Inconformado com o comando 
sentencial, a TIM CELULAR S/A apelou e em suas razões recursais, 
às fls.121/127, alega que inexiste qualquer dano moral a ser 
indenizado. Requer subsidiariamente, que o valor fixado a título de 
indenização seja revisto, levando-se em consideração os princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade. Não houve apresentação de 
contrarrazões consoante certidão de fls. 137 v. É o relatório. À 
revisão60. 

Logo a reparação ao dano moral da pessoa jurídica é aplicável sempre que 

houver lesão à imagem, e a honra objetiva da pessoa jurídica, a prejudicando 

diretamente. Neste sentido, temos bem fundamentado por HIRONAKA61: 

[...] se dirá da responsabilidade objetiva que a presença do elemento 
culpa, sua análise e prova são absolutamente desnecessárias para o 
efeito de imputar-se a alguém a responsabilidade de reparar o dano 
causado à vítima. A responsabilização satisfaz-se apenas com a 
relação “dano e nexo de causalidade”. 

Apesar de a pessoa jurídica não ser titular de corpo (físico) ou psiquismo, 

portanto não sendo capaz de sentir nenhum tipo de dor ou emoção (caracterizados 

como agressão física, sofrimento emocional ou psíquico). Porém a distinção entre 

honra subjetiva e objetiva para fins de indenização do dano moral da pessoa jurídica 

já foi feita, como por exemplo, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, sobe 

relatoria do ministro Ruy Rosado de Aguiar, in verbis: 

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 
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a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom 
nome no mundo civil ou comercial onde atua. 

Assim, caberá reparação aos danos morais amargados pela pessoa Jurídica, 

sempre que esta sofrer injusta ofensa a sua honra objetiva, refletindo a mesma 

mercadologicamente e socialmente, assim como dito no art. 92762, do Código Civil:  

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

De acordo com o art. 5º, inciso V onde diz que: “é assegurado o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem” e X onde: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”; não há restrição a proteção do direito à honra somente 

às pessoas físicas, onde é possível abranger então a proteção às pessoas jurídicas, 

no que se refere à proteção da honra objetiva. Sendo assim, dando margem a 

defesa ativa às pessoas jurídicas. 

Atualmente há diversas decisões que confirmam a configuração do dano 

moral a pessoa jurídica, tal como a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

in verbis: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS 
MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. Para que o dano 
moral seja experimentado pela pessoa jurídica é indispensável que 
sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o 
seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade. 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0604.11.003005-2/001 - COMARCA DE 
SANTÓ ANTÔNIO DO MONTE - APELANTE (S): UTILIDADES 
DOMESTICAS UD LTDA - APELADO (A)(S): CAUBI ANTÔNIO 
TEIXEIRA E OUTRO (A)(S), ANTÔNIO LIMÍRIO JÚNIOR, CÁSSIO 
ÊNIO TEIXEIRA 
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls. 92-95, 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santo Antônio do 
Monte, que, nos autos da ação cominatória com indenização por 
danos morais (sic), movida por Utilidades Doméstica UD Ltda em 
face de Antônio Limírio Júnior, julgou improcedente o pedido inicial, 
sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos 
autorizadores do dever de indenizar. 
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Insatisfeita com o pronunciamento de primeira instância, a empresa 
autora interpôs recurso de apelação às fls. 88-97, sustentando, em 
suma, que a interrupção do fornecimento de água por culpa dos 
apelados causou-lhe dano moral passível de indenização. 
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 102-106, pela manutenção 
da sentença. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
A controvérsia cinge-se em aferir se a empresa autora sofreu dano 
moral com a interrupção do fornecimento de água e se os réus, 
locadores do imóvel, devem ser responsabilizados por este dano. 
É incontroverso que o imóvel em que a empresa autora tem domicílio 
ficou privado do fornecimento de água por quase um mês, a fim de 
que fossem realizadas obras para desmembramento do hidrômetro 
do imóvel, que servia a três edificações distintas, dentre as quais 
aquela locada para a autora. 
No entanto, não há qualquer prova nos autos de que os réus foram 
responsáveis pela ausência de fornecimento de água e tampouco de 
que a falta de água no estabelecimento da empresa apelante tenha 
lhe causado dano moral. 
Sabe-se que "dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado 
por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta 
ou indiretamente derivado de ato ilícito”. (Considerações sobre o 
dano moral e sua reparação, RT 638/46). 
Oportuno salientar que, relativamente ao dano moral sofrido por 
pessoa jurídica, ensina a doutrina que: 
"A pessoa jurídica, criação de 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”. (CAHALI, Yussef Said, in Dano Moral, 2ª ed., 
RT: São Paulo, 1998, p. 395). 
A súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça assenta:"A pessoa 
jurídica pode sofrer dano moral”. 
Contudo, para que o dano moral seja experimentado pela pessoa 
jurídica é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou 
seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo 
perante a sociedade. 
In casu, entende-se que não restou suficientemente demonstrada a 
repercussão da falta de água na sociedade, inexistindo prejuízo à 
imagem da empresa perante os seus clientes a justificar a 
indenização.  
Conforme salientado pelo juízo monocrático, "mesmo admitindo a 
existência dos supostos transtornos, a reputação da autora foi 
mantida no seu estado natural perante esta comunidade", devendo 
ser entendidos como meros aborrecimentos comuns da vida em 
sociedade. 
Inexistindo, portanto, comprovação da prática de conduta ilícita e dos 
danos supostamente sofridos pela autora, não há como acolher o 
pedido indenizatório. 

Configuração de dano moral a pessoa jurídica, recurso julgado pelo Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, in verbis: 
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RECURSO INOMINADO. TELEFONIA FIXA E INTERNET. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS. 
AUTORA QUE DISPUNHA DO SERVIÇO DE TELEFONIA 
MÓVEL E QUE CONTRATOU, NO PERÍODO, OUTRO 
SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE MÁCULA À 
IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. DANOS 
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 
Aduziu a autora que utiliza o número telefônico (54) 3372-1628 
para seu escritório de contabilidade e que no dia 15/01/2015 os 
serviços de telefonia e internet restaram inoperantes. Declarou 
que reclamou do problema junto à ré, sendo que não houve 
solução por parte da requerida. Nesse sentido, forte no 
art. 333, II, do CPC, era ônus da empresa ré, ora recorrida, 
comprovar a devida prestação ou a efetiva utilização dos 
serviços. Sobreveio sentença de parcial procedência aos 
pedidos da autora, cujo dispositivo determinou que a ré 
restabelecesse o serviço telefônico no prazo de 72 horas, com 
multa diária de R4 200,00, limitada ao prazo de vinte dias e 
pagasse a autora o valor de R$ 350,00 a título de danos 
materiais. Irresignou-se a autora ante a improcedência de seu 
pedido de indenização por danos morais. Sem razão, todavia. 
Primeiro, o tempo de privação dos serviços de telefonia fixa e 
internet não foi expressivo, ale, que o documento apresentando 
pela própria autora (fl. 16 v) demonstra que a empresa 
demandante dispunha de outro meio de contato (telefone 
móvel). Com isso, não ficou privada da comunicação com 
clientes pela privação dos serviços... de telefonia fixa, a par do 
que a privação, como já referido, não perdurou por tempo 
suficiente para macular a imagem da pessoa jurídica autora, o 
que afasta o cabimento da indenização por danos morais, no 
caso em apreço. Veja-se, ainda, que a autora providenciou 
outro serviço de internet no período, fl. 13, com o que 
contornou a ausência do mesmo serviço contratado com a ré, 
sendo que o valor despendido já foi objeto de condenação a 
título de danos materiais na sentença atacada. Diante do 
exposto, não cabe reforma à sentença atacada. Sentença 
mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. 

Em sintonia com a ação anterior outra decisão, esta agora tomada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, de configuração do dano moral a pessoa jurídica, in 

verbis: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PESSOA 
JURÍDICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAL E MATERIAL. 
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OFENSA 
AO ART. 460 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 227/STJ. 
VERBA REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE 
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DE REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 362/STJ. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO CPC e 255 DO RISTJ. 
1. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ na hipótese em que a 
recepção da tese recursal requer a interpretação de cláusula 
contratual e o reexame de prova. 
2. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir 
ajustam-se, plenamente, à natureza do provimento conferido à parte 
autora pela sentença, parcialmente confirmada pelo acórdão da 
apelação cível, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco 
em contrariedade ao art. 460 do CPC. 
3. "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula n. 227/STJ). 
4. A verba reparatória por danos morais estabelecida pela instância 
ordinária pode ser, excepcionalmente, revista em sede especial, sem 
sujeição ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, quando o valor da 
condenação se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 
5. A incidência da correção monetária sobre o quantum devido a 
título de danos morais, diante do enunciado da Súmula n. 362 do 
STJ, deve ocorrer a partir da data do arbitramento, isto é, do 
momento em que se verifica a condenação definitiva. 
6. É inviável o conhecimento da divergência jurisprudencial na 
hipótese em que não foram preenchidos os requisitos prescritos no 
art. 541, parágrafo único, do CPC e no art. 255 do RISTJ. Salvo 
quando manifesta a ocorrência de dissídio notório, a simples 
indicação de acórdão paradigma não tem o condão de comprovar a 
divergência, que, por sua própria natureza, exige a perfeita 
correspondência entre as situações concretas objeto de apreciação, 
devendo a parte recorrente proceder ao cotejo analítico mediante a 
devida demonstração da similitude fático-jurídica entre os julgados. 
7. Agravo regimental de Zona Oeste Comércio e Importação de 
Cimento Ltda. desprovido. Agravo regimental de Lafarge Brasil S/A 
parcialmente provido. 
Acordão: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são 
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA 
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos 
e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo regimental interposto por ZONA OESTE 
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE CIMENTO LTDA e dar parcial 
provimento ao agravo regimental interposto por LAFARGE BRASIL 
S/A, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 
Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva 
(Presidente), Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o 
Sr. Ministro Relator. 

É perceptível que os danos morais a pessoa jurídica exijam provas do 

prejuízo a sua imagem, já que os danos ocasionados não tendem a afetar 

economicamente, algumas vezes, tais entes abstratos que são aceitos na 

caracterização do dano. 



37 

Não se deve afirmar, que os fins perseguidos pelas entidades moralmente 

afetadas seriam econômicos, já que o ato prejudicial a pessoa jurídica é aquele que 

fere diretamente sua hora, e imagem para a sociedade. Dano qual, monetariamente 

falando, muitas vezes não é ressarcido de modo correto.  

 



38 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Indenizações por danos morais embora seja vista com mais frequência por 

ações de pessoas físicas, as quais são afetadas emocionalmente, sendo assim de 

cunho menos complicado para comprovação. Porém independente da frequência à 

pessoa jurídica também pode figurar no polo ativo de ação indenizatória quanto aos 

damos morais por ela amargados. Quando assim for prejudicial a sua honra e a 

visibilidade de seu nome diante a sociedade e a seus concorrentes.  

Apesar de a pessoa jurídica não ser titular de corpo (físico) ou psiquismo, 

portanto não sendo capaz de sentir nenhum tipo de dor ou emoção (caracterizados 

como agressão física, sofrimento emocional ou psíquico), ela tende a ter um alto 

valor social agregado a sua imagem e moral, o qual é diretamente afetado em casos 

de injúria e denegrição à imagem social (marca).  

A mesma é de ordenamento jurídico, descrita em nosso direito de forma 

definitiva, expressamente regulamentada na Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 5º, inciso X, como direito fundamental. Então é preciso que haja melhorias 

consistentes para o entendimento adequado dos direitos da pessoa jurídica, pois a o 

independente do fato de não haver sentimento perante a pessoa jurídica, a 

ocorrência de uma lesão à honra objetiva da empresa, acarretando consequências 

imediatas, danos de ordem patrimonial, danos de ordem publicitária, diminuição de 

crédito no mercado, perda de clientes entre outros. 

Desta forma, o entendimento da doutrina e jurisprudência é pacífico de que 

pode haver a cumulação de indenização por danos morais e materiais, quando 

tenham origem no mesmo fato. Dando satisfação moral e psicológica ao ter seu 

direito reconhecido, ainda que a compensação financeira seja insignificante a 

empresa. A compensação válida é a que sirva de correção ao culpado, evitando que 

haja repetição da conduta com outras pessoas jurídicas. 
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