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DANO MORAL À PESSOA JURIDICA 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo trazer à baila a discussão referente aos danos morais causados à pessoa 

jurídica. A questão em apreço não é mansa e pacífica entre os doutrinadores Diante disso, à luz da 

Constituição Federal de 1988, como também do Código Civil de 2002, será analisado a possibilidade de se 

caracterizar, ou não, o dano moral à pessoa jurídica. 

Defendendo a corrente a qual entende não caber 

dano moral à pessoa jurídica tem-se, entre outros, 

Jorge Bustamante Alsina, Santos Cifuentes e 

Wilson Melo da Silva, os quais afirmam ser  

inexistente o dano moral a uma pessoa jurídica, 

porquanto, não possuir um organismo físico, tal qual 

ocorre com o ser humano, pois pessoa jurídica não 

tem sentimentos, emoção, espírito, que possam ser 

passíveis de lesão; não reúne condições para 

refletir, raciocinar, perceber, sentir, faculdades 

próprias da pessoa natural,  podendo apenas existir 

como uma simples ficção jurídica. Embora concorde 

que uma pessoa jurídica, cujo título foi 

indevidamente protestado, tenha direito a perdas e 

danos, nega toda e qualquer possibilidade de 

reclamo por danos morais, pois não vislumbram 

nela a ocorrência de fenômenos biológicos e 

psicológicos, os quais, são características da 

pessoa natural.  

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, afirmando ser possível a 

caracterização de dano moral à pessoa jurídica, há 

também doutrinadores renomados como Adriano De 

Cupis, Henri Mazeaud, Aguiar Dias, Carlos Alberto 

Bittar, entre outros que representam a maioria 

doutrinaria e ensinam que uma pessoa jurídica.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como uma sociedade comercial ou um instituto 

beneficente, pode sofrer um dano não patrimonial. São 

convictos de que as pessoas jurídicas detentoras de 

direitos extrapatrimoniais, têm também direito à honra, 

pois, honra subjetiva, consiste na dignidade e na 

autoestima e é presente apenas na pessoa física ou 

natural, mas a honra objetiva se funda na reputação e 

na imagem desfrutadas no meio social tanto pela 

pessoa natural, como também pela pessoa jurídica.  

Caso contrario entender-se-ia como apologia à 

impunidade.  

CONCLUSÃO 

Contudo, com supedâneo no art. 5º, incisos V , X , XII , 

XVII  e XXIX, da Constituição Federal, assim como, 

pela exegese do art. 52, combinado com os artigos 11 

a 21 e 186 do Código Civil, entende ser o dano moral 

cabível, independentemente da existência de danos 

patrimoniais. Ademais, a Súmula 227 do Superior 

Tribunal de Justiça é taxativa ao afirmar ser cabível o 

dano moral à pessoa jurídica. 
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