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RESUMO
A honra, tutelada pelo Estado, foi definida em sua acepção subjetiva, como sendo o sentimento próprio do
indivíduo acerca de seu próprio caráter, e objetiva, referindo-se esta ao respeito e à estima dos demais
membros da sociedade. Como sujeitos do direito à honra, estabeleceu-se que o nascituro, condicionado ao
nascimento com vida, o incapaz, as pessoas jurídicas e os mortos podem perfeitamente ser alvo de ataques
ao referido direito da personalidade. Como principais características, foram assinalados o caráter
personalíssimo, inalienável, imprescritível, intransmissível, relativo e irrenunciável do direito à honra. Este
trabalho deixou consignado que a honra e a imagem não se confundem, eis que este se refere exclusivamente
às partes físicas da pessoa, como também difere da intimidade, por ser este o direito de proibir a
exteriorização de certos fatos individuais inerentes à vida privada, além de se distinguir do nome, eis que este
se vincula à prerrogativa individual de ser conhecido e chamado pelo seu nome civil e de proibir a sua
indevida utilização. Abordou-se na sequência a Teoria do Risco Criado, ligada essencialmente à atividade
potencialmente geradora de um risco, consignando que as operações de crédito podem ser enquadradas
como atividades perigosas. Apontando-se uma breve caracterização do dano moral e indicando-se alguns
parâmetros para a sua liquidação, efetivamente, devem ser observados o caráter compensatório e, sobretudo,
punitivo da indenização por dano moral. Isto porque, analisando-se os diminutos valores das indenizações
usualmente arbitradas a este título, concluiu-se que especialmente os grandes conglomerados empresariais
valem-se desta situação e continuam a realizar as mesmas práticas ofensivas aos direitos individuais,
especialmente as lesivas ao direito à honra.
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ABSTRACT
Honor, a ward of the state, was defined in its subjective meaning, as the individual's own feeling about his
own character, and objective, referring this to the respect and esteem of the other members of society. As
subjects of the right to honor, it was established that the unborn child, subject to birth with life, unable, legal
persons and the dead may well be the target of attacks on that right of personality. The main features were
reported to a strictly personal, inalienable, indefeasible, transferable, and on the inalienable right to honor.
This work left to note that the honor and the image should not be confused, here it refers only to physical
parts of a person, but also differs from intimacy, because this is the right to prohibit the utterance of certain
facts relating to individual privacy, and to distinguish the name, it was clearly linked to the individual
prerogative to be known and called by his civil and prohibit their improper use. It approaches following the
Theory of Risk Created, essentially linked to the activity potentially generating a risk in consigning that the
operations of credit may be classified as hazardous activities. Pointing to a brief characterization of material
damage and indicating parameters are in settlement, actually, should be observed compensatory character
and, above all, punitive damages for moral damage. This is because, when analyzing the minute amounts of
compensation usually refereed to this title, it was concluded that especially the big conglomerates avail
themselves of this situation and continue to perform the same practices offensive to individual rights,
especially those affecting the right to honor .
KEYWORDS: Honor, Moral Damages, Value of Liability

INTRODUÇÃO
 

            O tema do direito à honra, embora seja tutelado há séculos, carece de material didático específico
para seu estudo, quiçá devido à atenção preponderante para outros direitos da personalidade, talvez ainda
pela frequente confusão com outros direitos da personalidade, sendo que a maior parte de estudos sobre o
direito à honra encontra-se nas obras dos doutrinadores criminais.
            A maior preocupação com o estudo do direito à honra coincidiu com a evolução dos direitos da
personalidade, chegando-se à constatação que referido direito é autônomo em comparação aos demais, ainda
que com alguns possua várias semelhanças.
            O tema do direito à honra mostra-se intensa e substancialmente importante à medida que
constantemente esse direito da personalidade é lesado durante as diversas e infinitas relações humanas.
            Investigou-se neste trabalho o conceito do direito à honra, enfocando a honra subjetiva e a objetiva,
traçando um paralelo com as figuras típicas penais. Também, foram especificados os sujeitos desse direito e
suas principais características. Na sequência, traçou-se um paralelo entre o direito à honra e os principais
outros direitos da personalidade constantemente geradores de confusão, quais sejam, a imagem, a intimidade
e o nome.
            Além disso, foi abordada a Teoria do Risco Criado, ligada essencialmente à atividade potencialmente
geradora de um risco, procurando-se conceituar esta conduta latentemente danosa e associando-se as
operações de crédito como atividades perigosas.
            Adiante, caracterizou-se brevemente o dano moral, apontando parâmetros para a liquidação do
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mesmo e indicando a necessidade de serem observados o caráter compensatório e, sobretudo, punitivo da
indenização por dano moral. Além disso, o valor das indenizações usualmente arbitradas a este título foi
investigado, traçando-se um parâmetro com um certo estímulo conferido, especialmente para as grandes
corporações empresariais, para a manutenção das mesmas práticas lesivas aos direitos da personalidade,
notadamente a honra dos indivíduos, pessoas físicas ou jurídicas.
 
1 DIREITO À HONRA
 
1.1 BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA
 
            Em Roma, nos primórdios, não se reconhecia os direitos da personalidade e a defesa da
personalidade era resguardada tão-somente pela actio injuriarum, sendo que escravos ou outras classes
desprestigiadas não possuíam qualquer proteção.
            A injúria começava a ser regrada, existindo casos de proteção penal, com aplicação de pena ao
ofensor, e proteção civil, com objetivo de recebimento de indenização. Nesta época, o conceito de injúria foi
se ampliando, compreendendo, não só os danos de natureza corporal, mas também toda ofensa intencional,
dirigida à liberdade, à integridade e à honra do ofendido, como preleciona Wilson Melo da Silva[1].
            No Direito Ático, a difamação e a injúria eram tratadas restritivamente, somente sendo o caso de
personalização do ofensor se a ofensa tivesse algumas características específicas, tais como serem praticadas
contra magistrados ou mortos, em santuários, tribunais ou outros nos quais se desenvolve uma procissão
solene, pelo caráter substancialmente grave da ofensa, como chamar alguém de homicida ou traidor de
guerra.
            Maior proteção da honra realizava o Direito Canônico, o qual punia, por exemplo, o não
cumprimento da promessa de casamento. Aludido sistema de normas de origem religiosa abordava a
necessidade de boa reputação entre os sacerdotes e os leigos, estabelecendo penalização para o clero e para
os leigos praticantes de certas condutas, dentre elas a bigamia, o incesto, a adesão à seita não católica,
comportamentos estes que poderiam comprometer a boa reputação e tornar o indivíduo infame.
            Na evolução dos direitos da personalidade, o Cristianismo exerceu papel preponderante na pregação
da igualdade, conferindo-lhe suporte moral. Por sua vez, a filosofia escolástica possibilitou o suporte técnico,
ao reconhecer o homem dotado de bens essenciais, preexistentes ao Estado. A par disso, a Escola de Direito
Natural e o Iluminismo, notadamente pela Assembléia Constituinte Francesa de 1789, consagraram
definitivamente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados ao homem.[2]
            De modo geral, as legislações eram omissas no tratamento dos direitos da personalidade,
especialmente o direito à honra, havendo dispositivos esparsos prevendo a tipificação de crimes contra ela
praticados, tais como, no Brasil, no Código de 1830, que distinguia calúnia e injúria. Após, os Códigos
Penais de 1890, que igualmente previa regramento jurídico para a calúnia e para a injúria, e o atual de 1940,
que acrescentou a difamação como conduta tipicamente reprimida, versam sobre as ofensas praticadas contra
a honra.
            Após, porém, a positivação de certos direitos da personalidade em âmbito constitucional e civil,
notadamente nos países europeus, contribuiu para conferir aos lesados o poder de exercer o direito de ação
para se defender, ainda que inicialmente a maior parte dos dispositivos tenham natureza penal.
            Começava, pois, a regulação específica dos direitos da personalidade, tendo Santos Cifuentes,
especificamente com relação à honra, afirmado que este direito é “um dos principais bens espirituais do
homem, que o coloca dentro de seus mais preciosos dotes. É uma qualidade moral, que pode ser lesada ou
diminuída, mas que o homem defende com a mesma força de quem se encontra entre a vida e a morte.”[3]
            Certa sistematização dos direitos da personalidade somente adveio com o Código Civil Italiano de
1942, ao passo que o BGB Alemão tratou pontualmente de algumas dessas prerrogativas pessoais, como o
nome, a vida, o corpo, a saúde e a liberdade, excluindo, entretanto, a honra.
            Um dos normativos mais importantes na positivação do direito à honra foi a Declaração Universal
dos Direitos do Homem de 1948, que, em seu artigo 12, estabeleceu: “Ninguém será sujeito a interferências
na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e
reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.”
            No Brasil, alguns dispositivos existiam no Código Civil de 1916 tratando dos direitos da
personalidade e, inclusive, do direito à honra, destacando-se o artigo 1547, o qual estabelecia reparação do
dano em caso de injúria ou calúnia. A consolidação destes direitos, porém, foi consagrada pelo advento da
Constituição Federal de 1988, a qual houve por bem dispor a inviolabilidade da honra, assegurando
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, na forma prevista no seu artigo 5º,
inciso X.
            Cumulativamente, a jurisprudência atuou como auxiliadora da construção da noção dos direitos da
personalidade, realizando a análise da honra e acentuando a punição dos que a lesam, compreendendo que
alguns fatos devem dizer respeito somente ao indivíduo ou à sua família, além de que alguns de seus valores
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morais não podem jamais ser achincalhados.
 
1.2 CONCEITO
 
            Inicialmente, havia certa confusão na conceituação da honra, tendo alguns autores a vinculado com
as propriedades materiais do indivíduo ou, por exemplo, com a classe por ele ocupada.
            Atualmente, para uma parte de doutrinadores, a honra equipara-se à própria vida; para outros, é bem
supremo. No prefácio à obra da já citada Aparecida I. Amarante, bem ponderou Antônio Chaves:
 

“A honra - sentenciou Ariosto - está acima da vida. E a vida - pregou Vieira - é um bem imortal:
a vida, por larga que seja tem os dias contados; a fama, por mais que conte anos e séculos, nunca
lhe há de achar conto, nem fim, porque os seus são eternos. A vida conserva-se em um só corpo,
que é o próprio, o qual, por mais forte e robusto que seja, por fim se há de resolver em poucas
cinzas: a fama vive nas almas, nos olhos, na boca de todos, lembrada nas memórias, falada nas
línguas, escrita nos anais, esculpida nos mármores e repetida sonoramente sempre nos ecos e
trombetas da mesma fama. Em suma, a morte mata, ou apressa o fim do que necessariamente há
de morrer; a infâmia afronta, afeia, escurece e faz abominável a um ser imortal; menos cruel e
mais piedosa se o puder matar”[4].

 
            Alguns como, De Cupis[5], conceituam a honra com base na sua pura concepção, identificando-a
como sendo “a dignidade pessoal reflectida na consideração dos outros e no sentimento da própria pessoa”.
            Existem outros que procuram traçar um conceito da honra com base nos elementos que a integram.
Neste sentido, Nelson Hungria[6] define-a, “quer como o sentimento de nossa dignidade própria (honra
interna, honra subjetiva), quer como o apreço e respeito de que somos objeto ou nos tornamos merecedores
perante os nossos concidadãos (honra externa, honra objetiva, reputação, boa fama).”
            Wanderlei de Paula Barreto[7] enfoca a honra sob duplo campo de expressão: “a chamada honra
subjetiva, de índole interna, que traduz a auto-estima, o sentimento e a convicção de que a pessoa tem da sua
própria dignidade, e a honra dita objetiva, de caráter externo, social, revelado na admiração, na estima e no
respeito tributados à pessoa pelos seus circunstantes; enfim, é a boa fama, o bom conceito, a reputação, a
respeitabilidade, o bom nome granjeados pela pessoa na comunidade em que vive; compreende, ademais, a
consideração dedicada à pessoa nos mais variados círculos em que transita, no familiar, no profissional, no
social, no religioso, no esportivo etc.”
            Carlos Alberto Bittar[8] conceitua a honra excluindo dela os elementos dignidade e decoro,
asseverando que integram o direito ao respeito, asseverando que “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), de que separamos, no entanto, os conceitos de dignidade e de decoro,
que integram, em nosso entender, o direito ao respeito, ou seja, modalidade especial de direito da
personalidade apartada do âmbito geral da honra (que, na doutrina, vem, em geral, contemplada no mesmo
conjunto.”
            A despeito dessa conceituação, como circunstância inerente à qualquer pessoa humana e direito
essencial do indivíduo, a honra esta embasada no princípio da dignidade da pessoa humana e é um elemento
extremamente frágil do indivíduo, que pode ser lesada por simples e corriqueiras atitudes alheias e próprias.
            Atua como mais um elemento da honra a reputação, que, na visão de Mangredini, “é a honra social,
isto é, o grau de dignidade moral que deriva da valorização ambiental da pessoa e a consideração de sua
posição, de sua qualidade concreta. É uma condição objetiva que corresponde aos fatos sociais de estima,
opinião pública, etc. É um meio social de explicação da personalidade.”[9]
            A dignidade, por sua vez, “é o juízo que a pessoa tem da própria honra ou honorabilidade e que é
ofendida por expressões tais como: estelionatário, pederasta, etc. Decoro é decência, respeitabilidade e
consideração que merecemos e que é lesado, por exemplo, quando se diz: ignorante, estúpido.”[10]
            Importante destacar que, quando o Código Penal, em seu artigo 139, criminaliza a difamação, o bem
jurídico tutelado é “a honra objetiva, isto é, a reputação, o conceito de que o sujeito passivo desfruta no
meio social”[11], ao passo que esta sendo protegido a “honra subjetiva, isto é, a dignidade e o decoro do
indivíduo”[12], na tipificação da injúria (art. 140).
            Interessante é a afirmação de Nelson Hungria, o qual associa o sentimento da honra ao egoísmo
humano, aduzindo que “somos honrados, não por um ditame de moral pura ou por espontâneo amor à
virtude, mas porque a honra, como premium virtutis, nos é útil.”[13]
            A honra, como direito da personalidade, é bem fora do comércio, sendo impossível de ser avaliado
economicamente. Contudo, é inconteste o reflexo econômico da honra, especialmente quando se abordam as
relações profissionais dos indivíduos e eventuais ocorrências em caso de lesão à honra dos mesmos, tais
como quando o empresário é tido por desonrado, na hipótese do militar ser taxado de covarde, quando se
atribuem ao advogado e ao médico advogado e medido o predicativo da desqualificação, sendo, pois, um
tanto quanto dúbia a afirmação do mestre criminalista.
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1.3 SUJEITOS DO DIREITO À HONRA
 
            Como asseverado retro, a honra é inerente a todo e qualquer indivíduo humano, sendo preexistente à
sua existência. Adriano de Cupis afirma que o direito à honra “é um direito inato da personalidade. Na
verdade, pelo simples facto do nascimento toda a creatura humana tem em si mesma o bem da própria honra:
a dignidade pessoal é inerente ao indivíduo humano como tal, e a este bem corresponde um direito, o qual
não requer outra condição para a própria existência além do pressuposto da personalidade, e é, por isso,
inato.”[14]
            Neste passo, também nascituro, na forma prevista no artigo 2º do Código Civil[15], pode ser sujeito
do direito à honra, tendo Silvio Romero Beltrão[16] assinalado que “não é a personalidade jurídica que
justifica a titularidade de direitos por parte do ser humano, mas a qualidade de ser humano que desperta a
titularidade de certos direitos e, consequentemente, envolve o reconhecimento da personalidade jurídica.”
            A honra do incapaz, por se referir a honra à personalidade e não à capacidade, também é tutelada.
Não há, pois, a necessidade da compreensão da honra ou da própria lesão contra ela praticada para a tutela
desse direito, bastando a existência da personalidade, mesmo porque os menores, os loucos, os débeis
mentais são os que mais necessitam ser protegidos.
            Ainda como sujeito passível de sofrer lesão do direito à honra enquadram-se as pessoas jurídicas,
concernentemente à sua honra objetiva, que pode ser alvo de lesão por terceiros na sociedade. Mesmo que
circunscrevendo na esfera penal esta ideia, Adriano de Cupis[17] afirma que, “embora não possam ter o
sentimento da própria dignidade, esta pode sempre refletir-se na consideração dos outros. O bem da honra
configura-se, portanto, também relativamente a elas, pelo que não pode deixar de ser tuteladas pela lei
penal.” A prevalência desta afirmação também em âmbito civil foi consolidada no Brasil, através da Súmula
227[18], do Superior Tribunal de Justiça, e por força do contido no art. 52, do Código Civil, que apregoa ser
aplicável às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.
            Saliente-se, porém, que as pessoas jurídicas podem ser vítimas de lesão somente no que toca à sua
honra objetiva, como no caso em que a sua reputação for atingida por algum ato ilícito, vez que a honra
subjetiva, caracterizada pela dignidade e pelo decoro, continua exclusivamente sendo tutelada para o ser
humano.
            Também aos membros da família cabe o direito de defender a honra do morto. O parágrafo único do
artigo 76, do Código Civil de 1916 já dispunha neste sentido e o atual Código Civil, em seus artigos 12,
parágrafo único, e art. 20, parágrafo único, também neste sentido estabelecem, atribuindo aos membros da
família legitimidade para defender o direito à honra do ente falecido. Neste particular, Silvio Romero Beltrão
apregoa que “o Novo Código Civil prescreveu a legitimidade para requerer providências à mulher, aos
descendentes e ascendentes e aos colaterais até o quarto grau, ou seja, a lesão é feita à personalidade do
defunto, mas em face da intransmissibilidade dos direitos da personalidade, é atribuída aos sucessores legais
legitimação processual para a defesa de tais direitos.”[19]
 

1.4 CARACTERÍSTICAS DO DIREITO À HONRA
 

            As características comuns aos direitos da personalidade são inerentes, por consequência, ao direito à
honra, cumprindo destacar algumas dentre elas.
            O direito à honra é personalíssimo, inalienável, encontram-se fora do comércio e merecem a proteção
legal. É ele também imprescritível, sendo certo, porém, que o direito ao exercício da pretensão de satisfação
pela lesão sofrida se sujeita aos prazos prescricionais estabelecidos no Código Civil.
            Além disso, é ele intransmissível, mesmo na hipótese de legitimação processual da família para a
defesa desse direito do falecido. Segundo lição de Carlos Roberto Gonçalves,[20] “malgrado os direitos da
personalidade, em si, sejam personalíssimos (direito à honra, à imagem, etc.) e, portanto, intransmissíveis, a
pretensão ou direito de exigir a sua reparação pecuniária, em caso de ofensa, transmite-se aos sucessores,
nos termos do art. 943 do Código Civil.”
            O direito à honra não é absoluto, podendo ser disponibilizado mediante consentimento[21] do seu
titular ou sofrer algumas flexibilizações, sobressaindo-se, conforme Carlos Alberto Bittar[22], “a
possibilidade da denominada exceptio veritatis (oponibilidade da verdade ao interesse do lesado); o
constrangimento derivado de ordem judicial (como nos casos de exclusão de sucessão, de associação, de
empresa; a decretação de falência e outras situações como tais). Também se admite a distorção humorística
da personalidade, desde que nos limites da comicidade e não ofenda a pessoa visada (prospera, a propósito, a
noção de que o animus jocandi exclui a ilicitude da ação).” Agrega-se a tais situações os fatos criminosos e a
prisão cautelar ou definitiva do indivíduo.
            Destaca-se também que o direito à honra é irrenunciável, ainda que certos indivíduos se desfaçam de
certos direitos decorrentes da sua lesão, como, por exemplo, em hipóteses de pegadinhas, exposições
voluntárias de atos sexuais, dentre outras diversas possibilidades.
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1.5 DIREITO À HONRA E OS DEMAIS DIREITOS DA PERSONALIDADE
 

            Frequentemente há certa confusão do direito à honra com outros direitos da personalidade, sendo
evidente, porém, que se trata aquele de prerrogativa autônoma e nitidamente perceptível em análise aos
demais direitos.
 
1.5.1 Honra e imagem
 
            Há distinção entre estes direitos. O primeiro já foi conceituado retro, sendo que o segundo pode ser
definido como o “elo que junge a pessoa à sua expressão externa, tanto no seu conjunto quanto em
componentes desmembrados, como olhos, rosto, pernas, boca, nádegas, etc.; é o direito que incide sobre a
conformação física da pessoa.”[23]
            Distingue-se substancialmente o direito à imagem do direito à honra pela larga disponibilização
daquele, bem como pela sua possível utilização econômica, notadamente para utilização comercial, artística,
esportiva, dentre outras variadas formas.
            Em conformidade com o artigo 20, do Código Civil, a utilização do direito à imagem não pode ser
lesiva à honra, à boa fama ou à respeitabilidade de seu titular, tampouco se destinarem a fins comerciais,
excetuando-se, obviamente, os casos em que haja consentimento, além daqueles em que haja a necessidade
para a administração da justiça ou da manutenção da ordem pública.
            Os danos aos direitos em comento podem coexistir, ou não, valendo a citação do caso ocorrido na
Itália, narrado por Adriano de Cupis,[24] segundo o qual “um ator tinha consentido na difusão de uma sua
fotografia, que deveria servir de reclamo para um filme do qual era o protagonista; ora a mesma fotografia
foi abusivamente adaptada para fazer a propaganda da Magnesia S. Pelegrino; a publicação da fotografia foi
adaptada a tal fim, lesiva da dignidade da pessoa fotografada, foi julgada ilegítima.”
 
1.5.2 Honra e intimidade
 
            Intimidade distingue-se da honra, à medida que aquela é o direito de proibir a exteriorização de
alguns fatos individuais inerentes à vida privada. Observa-se, pois, que, na análise do direito à intimidade, o
ambiente de privacidade do indivíduo é tutelado.
            Os direitos à honra e à intimidade não se confundem, podendo ser ofendidos conjuntamente ou não.
A doutrinadora Aparecida I. Amarante[25] exemplifica a impossibilidade de confusão entre ambos os
direitos, narrando o caso envolvendo a famosa Jacqueline Onassis, cujas fotografias inteiramente nuas tiradas
por um profissional em uma ilha particular circularam em jornais e revistas ao redor do mundo. A referida
autora assinala que “a lesão à intimidade configurou-se no ato de tomada das fotos, pois, mesmo com a
enorme notoriedade que possuía, a Sra. Onassis não perdera seu direito à intimidade. A lesão à honra
configurou-se quando da divulgação das referidas fotos, eis que, nas circunstâncias como foram tomadas,
atingiram seu decoro.”[26]
            O objetivo da tutela do direito à intimidade liga-se, pois, à transgressão da paz e tranquilidade da
vida particular do homem.
            Como bem diferencia René Ariel Dotti[27], “enquanto o ataque à honra ofende o conceito social,
que o sujeito passivo pretende gozar, na agressão à intimidade não existe a finalidade danosa dirigida contra
o conceito, mas sim contra o ambiente de privacidade que envolve a vítima.”
            Por sua vez, Elimar Szaniawski,[28] apoiando-se em lições de Adriano de Cupis, distingue ambos os
direitos, declarando que, “enquanto o direito à intimidade procura resguardar a pessoa da ingerência alheia
na sua vida privada, o direito à honra visa a proteção do “valor moral e íntimo do homem, como a estima dos
outros, ou a consideração social, o bom nome ou a boa fama, com, enfim, sentimento, ou consciência da
própria dignidade.””
 
1.5.3 Honra e direito ao nome
 
            Distingue-se o direito ao nome da honra, eis que aquele compreende a prerrogativa individual de ser
conhecido e chamado pelo seu nome civil e de proibir a sua indevida utilização.
            Carlos Alberto Bittar[29] disserta que, no atinente ao direito ao nome, “o bem jurídico tutelado é a
identidade, que se considera como atributo ínsito à personalidade humana. O direito essencial é o ao nome,
mas também recebem proteção os acessórios (como o pseudônimo, a alcunha e o hipocorístico, este a
designação carinhosa, geralmente pelos íntimos). Envolve, ainda, a doutrina do nome a defesa da pessoa
jurídica, exatamente para distingui-la no imenso universo empresarial.”
            O artigo 16, do Código Civil, estabelece ser o direito ao nome absoluto, conferido à toda pessoa o
direito à sua utilização, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, existindo proibição para exposições
expositivas ao desprezo público, mesmo na hipótese de não existir intenção difamatória (art. 17).
            Da análise do referido artigo 17, do Código Civil, depreende-se que é possível existir lesão ao direito
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ao nome independente do direito à honra, vez que, ainda que não haja intenção difamatória, aquela poderá
restar evidenciada na hipótese de exposição ao desprezo público.
 

2 TEORIA DO RISCO CRIADO
 

            Via de regra, a responsabilidade civil assenta-se na ideia do agir com culpa. Segundo Carlos Roberto
Gonçalves[30], apoiando-se em lições de Antunes Varela, disserta que “agir com culpa significa atuar o
agente em termos de, pessoalmente, merecer a censura ou reprovação do direito. E o agente só pode ser
pessoalmente censurado, ou reprovado na sua conduta, quando, em face das circunstâncias concretas da
situação, caiba afirmar que ele podia e devia ter agido de outro modo.”
            Desta forma, o simples agir mal não gera, de per si, a obrigação de indenizar, tornando-se necessário
o proceder com culpa, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, na forma como
estabelecida pelo artigo 186, do Código Civil.
            Desdobrando-se a culpa em seus graus, ela pode ser grave, leve ou levíssima e, ainda, no atinente às
suas modalidades, divide-se em culpa in elegendo, culpa in vigilando, culpa in commitendo e culpa in
omittendo.
            Ocorre, porém, que a evolução das relações humanas e empresariais criou algumas atividades
essencialmente geradoras de riscos, os quais, ainda que determinados e previsíveis, não são evitados, ou não
são precavidos com eficiência. A partir disso, analisando-se as situações mais sobre a ótica das vítimas,
passou-se então a tutelar o risco pela atividade danosa.
            Surgiram teorias diversas assentando a possibilidade de responsabilidade civil sem culpa do agente,
emergindo somente o risco em sentido amplo, destacando-se, dentre elas, a teoria do risco integral, a do
risco profissional, a do risco proveito e, ainda, a do risco criado.
            Considerando-se o contido no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil, constata-se que o
legislador civil optou por aderir à ultima teoria, a do risco criado.
            Analisando a teoria do risco criado, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA[31] ensina que “o que se
encara é a atividade em si mesma, independentemente do resultado bom ou mau que dela advenha para o
agente”, assentando ainda que “a teoria do risco criado importa em ampliação do conceito de risco proveito.
Aumenta os encargos do agente; é, porém, mais equitativa para a vítima, que não tem de provar que o dano
resultou de uma vantagem ou de um benefício obtido pelo causador do dano. Deve este assumir as
consequências de sua atividade.”
            Por sua vez, o professor SÍLVIO RODRIGUES[32] disserta sobre a teoria do risco da seguinte
forma:
 

“segundo esta teoria, aquele que, através de sua atividade, cria um risco de dano para terceiros,
deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e o seu comportamento sejam isentos de
culpa. Examina-se a situação e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre
o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser
indenizada por aquele”

 
            O ponto chave para esta teoria é a atividade potencialmente geradora de um risco, não se vinculando
obrigatoriamente à obtenção de certo proveito, econômico ou de outra natureza.
            Obviamente, não basta somente o exercício de atividade virtualmente produtora de risco de dano
para a caracterização de responsabilidade civil, sendo necessária, correlatamente, a ocorrência de dano, este
advindo daquela. O prejuízo à vítima é fundamental para a invocação da responsabilidade civil.
            No estágio atual da responsabilidade civil, o foco central de cuidado deixou de ser o agente causador
do dano, transmudando-se para a vítima, a qual presumidamente passa a ser a parte mais vulnerável.
            Oportuna a citação do entendimento esposado por Sérgio Cavalieri Filho:[33]
 

“Com efeito, quem se dispõe a exercer alguma atividade perigosa terá que fazê-lo com
segurança, de modo a não causar dano a ninguém, sob pena de ter que por ele responder
independentemente de culpa. Aí está, em nosso entender, a síntese da responsabilidade objetiva.
Se, de um lado, a ordem jurídica garante a liberdade de ação, a livre iniciativa etc., de outro,
garante também a plena e absoluta proteção do ser humano. Há um direito subjetivo à segurança
cuja violação justifica a obrigação de reparar o dano sem nenhum exame psíquico ou mental da
conduta do seu autor. Na responsabilidade objetiva, portanto, a obrigação de indenizar parte da
idéia de violação do direito de segurança da vítima.”

 
            Devem coexistir, pois, a atividade potencialmente causadora de risco e a ligação desta conduta em
prática com o dano experimentado pela vítima. Basicamente, estes são os requisitos da responsabilidade civil
sob a ótica da teoria do risco criado.
 
2.1 CONCEITO DE ATIVIDADE PERIGOSA
 
            Inicialmente, a teoria do risco criado foi desenvolvida para abrigar as situações decorrentes do
acelerado desenvolvimento industrial e, especialmente, os inúmeros acidentes ocorridos durante o exercício

This version of Total HTML Converter is unregistered.

* Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 2985



das atividades das máquinas. No atual estágio, há que se entender estas atividades perigosas em sentido
amplo, não abrangendo tão-somente aqueles casos iniciais, mas envolvendo todo acontecimento
potencialmente gerador de risco.
            O parágrafo único do artigo 927, do Código Civil, prevê duas hipóteses para a reparação do dano
independente de culpa, quais sejam, 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.
            A primeira situação prende-se aos eventos relacionados a acidentes de trabalho, relações de
consumo, atividades nucleares, eventos em ferrovias, dentre outros inúmeros casos elencados em legislações
pátrias.
            Não cuidou, porém, o legislador de especificar as atividades desenvolvidas que normalmente
implicam em risco à coletividade, deixando ao prudente arbítrio do magistrado a sua caracterização. Carlos
Roberto Gonçalves[34] salienta que este dispositivo legal
 

“trata-se da mais relevante inovação introduzida no atual Código Civil, na parte atinente à
responsabilidade civil. Antes, a responsabilidade independentemente de culpa somente existia
nos casos especificados em lei, ou seja, em alguns artigos esparsos do Código Civil e em leis
especiais. Atualmente, mesmo inexistindo lei que regulamente o fato, pode o juiz aplicar o
princípio da responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, baseando-se no dispositivo
legal mencionado, “quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar,
por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” Desse modo, toda vez que surgir uma
atividade nova, resultante do progresso, poderá o Judiciário, independentemente de sua
regulamentação em lei especial, considerá-la perigosa, se, por sua natureza, implicar risco para
os direitos de outrem, responsabilizando objetivamente os que, exercendo-a, causarem danos a
terceiros.”

 
            Constata-se, pois, que independentemente de culpa, qualquer atividade poderá ser considerada
perigosa quanto apta à geração de risco para os direitos de outrem.
 
2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO COMO ATIVIDADES PERIGOSAS
 
            O acelerado ritmo de crescimento dos negócios, especialmente aqueles envolvendo informações
cadastrais para a consecução de determinadas atividades de concessão de crédito, fez com que se
desenvolvesse uma nova tecnologia para a administração destes dados registrais.
            Hodiernamente, deter informações sobre determinada pessoa significa conhecer todas as suas
possibilidades e fragilidades para, daí então, efetivar determinada contratação ou não, ou seja, o
conhecimento dos dados registrais confere influência ao seu portador.
            Sobre o tema, Antônio Jeová Santos[35] disserta:
 

“A informação, em sua forma moderna, é poder. Transformou-se em dominação. Não mais a
informação necessária para melhor aquilatar o mundo em que se vive. Não apenas a informação
dos livros, nem dos bancos acadêmicos, nem em cursos de especialização, suscetíveis de ensejar
melhor desempenho profissional, ou até aquela transmitida pelos jornais acerca dos
acontecimentos do mundo, nem aquela praticada em tom de espionagem, mas a informação sobre
as condições pessoais de alguém, necessária para a movimentação financeira buscada, de
ordinária, para a concessão de créditos, para o recebimento de um cheque, ou, até, para efetivar a
compra com qualquer tipo de cartão.
Se, antes, o comerciante zeloso e que não queria ser surpreendido com um cheque desprovido de
fundos, utilizava-se do telefone para saber qual o conceito do cliente e se poderia receber o
cheque por ele emitido, atualmente, basta acessar o computador, ou preencher o cheque em
máquina que está acoplada a terminais. Ao mesmo tempo em que o cheque é preenchido, a vida
comercial do cliente é esmiuçada e vista sobre a possibilidade de receber o cheque, ou não. E,
assim, os negócios vão se desenvolvendo, na velocidade exigida pela vida moderna.”

 
            A utilização massificada das informações individuais é realizada, especialmente pelas grandes
conglomerados financeiros, de forma intensa e generalizada, inserindo-se restrições ou as excluindo em
apenas um simples enter, surgindo uma gama variadas de situações potencialmente endereçadas à resolução
pelo Poder Judiciário.
 
            Arnaldo Rizzardo[36] apregoa
 

“Seguramente, nas últimas décadas um dos fatores de grande incidência de ações judiciais
reparatórias está no protesto indevido de título de crédito ou de inscrição do nome de pessoas em
órgãos de cadastro de nomes de devedores. As conseqüências do protesto ou da inclusão do nome
em cadastros negativos geram transtornos e prejuízos, como a restrição ao crédito, o fechamento
de financiamentos a negócios com pagamentos parcelados, a queda de credibilidade, a idéia da
falta de seriedade e honestidade, a descrença na capacidade econômica, a presunção de
insolvência.”

 
            Nestas atividades, porém, os direitos da personalidade, especialmente o direito à honra, são corrente
e frequentemente lesionados por estas condutas potencialmente provocadoras de riscos, os quais são
previamente estimados e calculados na atividade econômica explorada.
            Se, por um lado, a utilização das informações individuais é válida e positivamente permitida, como,
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por exemplo, estabelece o Código de Defesa do Consumidor,[37] devem os seus operadores ter a máxima
cautela em operar com testes mesmos dados, vez que sérios e incalculáveis danos podem ser gerados nesta
atuação, notadamente aqueles relacionados à lesão da própria dignidade (honra subjetiva) e respeitabilidade
(honra objetiva), inerentes aos indivíduos.[38]
            Tem-se, pois, que a manipulação de informações creditícias implica, verdadeira e efetivamente, riscos
para os direitos de outrem, sendo conduta possível de se amoldar à situação prevista no parágrafo único do
artigo 927, do Código Civil.
 
3 VALOR DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL
 

            Se há certo tempo o assunto da reparação pelo dano moral era controvertido, atualmente este tema
está ampla e fartamente explorado, absolutamente tipificado no texto legislativo, inclusive na Constituição
Federal, em seu artigo 5º, incisos V e X, não se olvidando de várias outras legislações que igualmente o
prevêem.
            Antonio Jeová Santos[39] orienta que “o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-
estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda
que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral”, devendo-se consignar
ainda ser desnecessária a prova do dano moral, vez que este coincide justamente com a simples
demonstração do fato violador do direito lesado.
            Sobre o tema, Rui Stoco[40] se manifesta: “Sob esse aspecto, porque o gravame no plano moral não
tem expressão matemática, nem se materializa no mundo físico e, portanto, não se indeniza, mas apenas se
compensa, é que não se pode falar em prova de um dano que, a rigor, não existe no plano material”.
            Desta feita, quando aviltada injustamente um direito da personalidade, no caso em tela a honra
individual, caracterizado estará o dano moral, situação merecedora, pois, de uma justa indenização
 

3.2 LIQUIDAÇÃO DOS DANOS MORAIS
 

            Eventual fixação da indenização pelo dano moral sofrido é procedida segundo o prudente arbítrio do
julgador da causa, porquanto inexistente disposição legal definindo parâmetros efetivos para a mensuração e
fixação do valor correspondente ao dano moral.
            Consoante Clayton Reis[41],
 

“a ausência de disposição legislativa em nosso ordenamento jurídico, contudo, tem sido a causa
das dificuldades no processo de fixação do quantum indenizatório dos danos extrapatrimoniais.
E, por este motivo, têm sido sugeridos critérios variáveis, para o efeito de produzir valorações
que guardem relação de equivalência relativa com o prejuízo gerado pelas ações antijurídicas.”

 
            Pautando-se em critérios como a situação econômica e cultural do ofendido e do ofensor, o grau de
culpa deste, as conseqüências danosas àquele provocadas, a avaliação da repercussão do ato ofensivo,
deveria o magistrado encontrar em sua consciência um valor adequado à solução do litígio, consignando-se,
ainda, que a indenização por dano moral não se deve prestar como fonte de enriquecimento de ninguém.
            Caio Mário da Silva Pereira[42] apregoa que
 

“o problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par
do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de
equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função
compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se
compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é
de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima
(Aguiar Dias).
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em
um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu
patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo
juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação
pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequena que se torne inexpressiva. Mas se é certo que a situação econômica do ofensor é um dos
elementos da quantificação, não pode ser levada ela ao extremo de se defender que as suas más
condições o eximam do dever ressarcitório.”
 

            A par de todo o caráter compensatório que a indenização por dano moral deve representar à vítima,
deve igualmente ser observado o aspecto punitivo do dano moral.
            Isto porque o aspecto compensatório, tratando-se de ofensores de elevadíssimo potencial financeiro,
mostra-se-lhes indiferente, já que as ínfimas indenizações acabam por consolidar o cometimento ou a
repetição dos ilícitos. Importante destacar que procura-se concentrar o cerne da discussão nos litígios
envolvendo ofensores de altíssimo poderio econômico, sabidamente os mais demandados em ações visando à
reparação pelo dano moral experimentado.
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            Sérgio Cavalieri Filho[43] assevera que “a indenização punitiva do dano moral surge como reflexo
da mudança de paradigma da responsabilidade civil e atende a dois objetivos bem definidos: a prevenção
(através da dissuação) e a punição (no sentido de redistribuição).
            A sanção pecuniária em patamar mais elevado representaria, além da retribuição da vítima no caso
específico, certa intimidação e prevenção para outras situações assemelhadas, praticadas infinitamente por
grandes conglomerados empresariais.
 
3.3 VALOR DAS INDENIZAÇÕES COMO ESTÍMULO À LESÃO AO DIREITO À HONRA
 
            Estimando-se os valores das indenizações por danos morais normalmente arbitrados às vítimas, nos
casos em que os ofensores são grandes grupos econômicos, estes calculam estas importâncias indenizatórias,
mas, por serem diminutas, acabam por consolidar a prática destas mesmas atividades geradoras de lesão aos
direitos das personalidades, especialmente a honra, vez que o proveito torna-se maior do que o quantum
dispensado pelo risco criado, tornando-se importante, pois, redimensionar o valor das indenizações
arbitradas a título de dano moral.
            Normalmente, a fixação das indenizações por danos morais cabe aos magistrados de primeira e
segunda instância, restando ao Superior Tribunal de Justiça a intervenção somente em casos de extrema
divergência com os valores usualmente fixados para situações semelhantes.
            Analisando-se as manifestações do STJ em situações envolvendo lesões do direito à honra praticadas
por grandes corporações empresariais, verifica-se que os valores atualmente estabelecidos ou mantidos para
as indenizações por danos morais não vêm observando, à toda evidência, o caráter punitivo que se deve
atribuir à respectivas indenizações, ainda que conste expressamente em alguns julgados que determinado
voto se orientou pelo aspecto pedagógico[44] do dano moral.
            A título de exemplo, citar-se-ão algumas decisões do STJ envolvendo empresas de capital bilionário
que foram condenadas pela prática de lesão ao direito à honra de indivíduos e empresas ao pagamento de
ínfimas indenizações, longe de atender ao caráter punitivo que lhe é inerente.
            Recentemente, um grande banco de atuação mundial foi condenado ao pagamento de R$ 8.300,00
(oito mil, trezentos reais) a título de indenização por dano moral.[45] A mesma instituição financeira há
pouco tempo já havia sido condenada por situação semelhante ao pagamento da quantia equivalente a R$
5.000,00 (cinco mil reais).[46]
            Ainda, uma outra instituição de crédito nacional, elencada entre os cinco maiores bancos do Brasil,
foi condenada a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), ocasião em que o STJ reduziu o montante anteriormente
estabelecido e que equivalia a 100 (cem) salários mínimos,[47] sendo idêntica quantia (R$ 10.000,00)
mantida também como condenação contra uma grande empresa do setor de telefonia.[48]
            Situações outras existem que igualmente se mostram desajustadas, tais como a de um outro
gigantesco banco nacional condenado a pagar indenização por dano moral em quantum correspondente a R$
6.000,00 (seis mil reais).[49]
            Duas outras grandes empresas conseguiram perante o STJ reduzir as indenizações por danos morais
lhes impostas para R$ 3.000,00 (três mil reais) cada[50] [51]
            A manutenção de tais comportamentos pela mais alta Corte infraconstitucional, longe de atender ao
caráter punitivo da indenização por dano moral e/ou prestar-se como desestímulo à repetição de condutas
congêneres, certamente nada fará para evitar a lesão do inestimável direito à honra.
            Importante destacar que os valores retro mencionados não caracterizam, nem de longe, eventual
enriquecimento sem causa das vítimas, situação repelida pelo artigo 884, do Código Civil. Neste particular,
Antonio Jeová Santos[52] aduz que
 

“ante o dilema entre danos lucrativos e culpas lucrativas, nos inclinamos contra estas últimas, que
são mais negativas, porque estão cimentadas na causação de um prejuízo que não foi merecido e
que é rentável para o ofensor. Se a indenização não contém um ingrediente que obstaculize a
reincidência no lesionar, se não são desmanteladas as consequências vantajosas de condutas
antijurídicas, se renuncia à paz social. A prevenção dos prejuízos, que constitui um objetivo
essencial do direito de danos, ficaria como enunciado lírico, privado de toda eficácia.”

 
            Ainda porque, analisando-se os valores indicados mantidos e/ou arbitrados a título de indenizações
por danos morais pelo Superior Tribunal de Justiça, os mesmos se prestam muito mais a envergonhar e a
desprestigiar a vítima, do que, ao menos, compensá-la pelos danos experimentados.
            É preciso que os julgadores, especialmente os Ministros do STJ cujas decisões servem de exemplo
para os julgadores das instâncias inferiores, revejam os montantes arbitrados a título de indenização por
danos morais, a fim de que a atual preocupação principal do tema responsabilidade civil, que é a vítima, não
seja relegada a segundo plano.
            Em vez destes grandes grupos empresariais investirem recursos financeiros na adoção de boas e
eficazes práticas de prevenção do cometimento de ilícitos civis, notadamente aqueles envolvendo a honra dos
indivíduos, presumidamente mais vulneráveis nesta relação, persistem aqueles na manutenção das mesmas e
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viciadas práticas, divorciadas em boa medida da cautela e do bom senso que deveriam permear todas as suas
atitudes.
            Revela-se medida imperiosa, pois, a elevação dos valores das indenizações por danos morais,
observando-se o seu desprezado caráter punitivo, sob pena de se perpetuar a prática de condutas lesivas ao
direito à honra, provocando, verdadeiramente, injustiça aos ofendidos.
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
            Com a evolução do homem, a honra, como um de seus principais bens intangíveis, começou a ser
tutelada e protegida, pelo Estado e pelo próprio indivíduo, em alguns casos como se a própria vida estivesse
em perigo.
            Neste trabalho, definiu-se a honra subjetiva como o sentimento próprio do indivíduo acerca de seu
próprio caráter, ao passo que a honra objetiva refere-se ao respeito e à estima dos demais membros da
sociedade. Como sujeitos do direito à honra, estabeleceu-se que o nascituro, condicionado ao nascimento
com vida, o incapaz, as pessoas jurídicas e os mortos podem perfeitamente ser alvo de ataques ao referido
direito da personalidade. Como principais características, foram assinalados o caráter personalíssimo,
inalienável, imprescritível, intransmissível, relativo e irrenunciável do direito à honra.
            Consignou-se durante este trabalho que a honra e a imagem não se confundem, eis que este se refere
exclusivamente às partes físicas da pessoa, como também difere da intimidade, por ser este o direito de
proibir a exteriorização de certos fatos individuais inerentes à vida privada, além de se distinguir do nome, eis
que este se vincula à prerrogativa individual de ser conhecido e chamado pelo seu nome civil e de proibir a
sua indevida utilização.
            Também, abordou-se a Teoria do Risco Criado, ligada essencialmente à atividade potencialmente
geradora de um risco, consignando que as operações de crédito podem ser enquadradas como atividades
perigosas.
            Derradeiramente, após a breve caracterização do dano moral, apontou-se alguns parâmetros para a
sua liquidação, prescrevendo a necessidade de serem observados o caráter compensatório e, sobretudo,
punitivo da indenização por dano moral. Isto porque, analisando-se os diminutos valores das indenizações
usualmente arbitradas a este título, concluiu-se que especialmente os grandes conglomerados empresariais
valem-se desta situação e continuam a realizar as mesmas práticas ofensivas aos direitos individuais,
especialmente as lesivas ao direito à honra.
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