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Ao meu Pai 

 

 

As asas que me deste 

Vão servir para, na minha vida, voar. 

Oxalá um dia sirvam 

Para te voltar a encontrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, 

 

 

 

Pelo amor incondicional 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Raro e celestial dom, o daquele que sabe 

sentir e raciocinar ao mesmo tempo. 

                                                                                                       VITTORINO ALFIERI 
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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo investigar e compreender, se e em que medida, 

pode uma pessoa coletiva sofrer danos de natureza moral ou não patrimonial, maxime por 

ofensa a bens jurídicos e direitos de natureza imaterial ou de cariz personalístico. 

Entendemos que a resposta a este problema, que tanto debate jurisprudencial tem 

causado, está dependente da conceção que se tenha acerca da natureza onto-jurídica da pessoa 

coletiva. 

Iniciaremos, por isso, esta investigação precisamente por esse ponto, aproveitando 

para contrapor a natureza jurídica da pessoa coletiva à natureza ontológica e jurídica da 

pessoa humana. Concluiremos que se trata de realidades que, ainda que se aproximem em 

alguns pontos, têm fundamentos profundamente diversos. Enquanto o fundamento da tutela 

jurídica se encontra na dignidade da pessoa humana, o fundamento da criação e tutela das 

pessoas coletivas reside na sua realidade social e na prossecução de interesses humanos que 

lhes são confiados; criando, assim, um ente juridicamente autónomo. 

Em seguida, deter-nos-emos sobre a tutela da personalidade coletiva, procurando, 

nomeadamente, perceber se há fundamento para se afirmar que uma pessoa coletiva goza de 

direitos de personalidade ou, pelo contrário, se terá direitos de outra natureza, bem como 

quais os mecanismos de tutela da personalidade ao dispor de uma pessoa coletiva. Somos da 

opinião que as pessoas coletivas são detentoras de direitos de personalidade na exata medida 

em que a sua titularidade seja indispensável à prossecução de fim que almejam, por respeito 

ao princípio da especialidade do fim. 

Porém, para afirmar a suscetibilidade, ou não, de as pessoas coletivas sofrerem danos 

não patrimoniais, necessitamos de compreender o que, de facto, é, em termos jurídicos, um 

dano, e, em especial, em que é que se consubstancia um dano não patrimonial. Relativamente 

a este ponto, consideramos que a pura e simples ofensa a um bem jurídico tutelado por um 

direito subjetivo de personalidade, e consubstanciado na ilicitude do ato, não é, por si só, 

suficiente para afirmar a existência de um dano. Este aparecerá, normalmente, a jusante da 

lesão. 

Depois de estudarmos todos estes elementos essenciais, centrar-nos-emos na 

problemática hodierna dos danos não patrimoniais nas pessoas coletivas, em termos não só 



 

 

doutrinais, mas também jurisprudenciais. Teremos como objeto central a realidade 

portuguesa, sem, contudo, esquecer contributos de Direito Comparado. 

Finalizaremos a nossa investigação com as conclusões que retirámos da análise aos 

vários elementos estudados, que nos permitirão afirmar a suscetibilidade de uma pessoa 

coletiva sofrer danos não patrimoniais, apenas quando o seu escopo tenha sido danificado. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to investigate and understand, whether and to what extent a legal 

person can suffer moral or non-pecuniary loss, maxime for offense to legal interests and rights 

of an intangible nature or personalistic nature. 

We believe the answer to this issue, that has caused so much jurisprudential debate, is 

linked to the conception one has about the onto-legal nature of the legal person. 

Therefore, we will begin this research precisely with that topic using it to oppose the 

legal nature of a legal person to the onto-legal nature of a human person. We will conclude 

that we are dealing with realities, which although similar in some aspects, have really diverse 

grounds. While the basis of legal protection is found in the dignity of the human person, the 

basis of the creation and protection of legal persons lays in their social reality and in the 

pursuit of human interests, which is entrusted to them; thus creating an autonomous legal 

entity. 

Then we will hold on the protection of the legal personality, and in particular, trying to 

understand whether there is any ground to assert that a legal person has any personality rights 

or, on the contrary, has rights of different nature, and also which mechanisms of protection of 

personality does a legal person have. We believe that legal persons are holders of collective 

rights of personality to the exact extent that its ownership is essential to pursue their end, out 

of respect for the principle of the speciality of the end. 

However, to affirm that the susceptibility or the lack of it, of legal person to suffer 

personal injury, it is necessary to understand what an injury is in fact, in legal terms, and in 

particular, it is that constitutes a non-pecuniary loss. On this issue, we believe that the sheer 

and simple offense to a legal good which is protected by a subjective right of personality, and 

embodied in the illegality of the act, is not, by itself, sufficient to claim the existence of 

damage. Often, this appears downstream of the lesion.  

After investigating all these essential elements, we will focus on the current 

problematic of the non-pecuniary losses in legal persons, not only in terms of doctrine, but 

also jurisprudence. We will have as its central object the Portuguese reality, without 

forgetting the Comparative Law contributions. 



 

 

We will end our investigation with the conclusions we have withdrawn of the analysis 

of the several studied elements which will allow us to affirm that a legal person is susceptible 

to suffer non-pecuniary losses only when its scope has been damaged. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

O PROBLEMA DOS DANOS NÃO PATRIMONIAIS DAS PESSOAS 

COLETIVAS  

 

1. Coordenadas e iter de investigação 

A primeira pergunta que se impõe fazer a este propósito é a seguinte: poderá uma 

pessoa coletiva sofrer um dano de natureza não patrimonial? Será admissível compaginar a 

natureza desse dano com a natureza específica da pessoa coletiva? 

Com efeito, a suscetibilidade de uma pessoa coletiva sofrer danos não patrimoniais 

mostra-se de delicada compreensão e desenho dogmático. Não surpreende, por isso, que tão 

pouco consenso a este propósito se gere quer na doutrina, quer na jurisprudência. Porém, não 

só entre nós esta problemática suscita afincadas paixões. Numa breve passagem por vários 

ordenamentos jurídicos poderemos perceber que a resposta a esta questão não é, de todo, 

unívoca. 

É, portanto, complexo e de difícil solução o problema que aqui nos propomos tratar. 

Consideramos que a resposta a este problema não pode ser dada de ânimo leve, nem, muito 

menos, como uma resposta de sim ou não, sem mais. 

Razão pela qual nos propomos ir ao fundo da questão, ou melhor, ao início da solução. 

Assim sendo, este trabalho principiará pela natureza das coisas: a contraposição entre a pessoa 

singular e a pessoa coletiva. Dando a “Deus o que é de Deus e a César o que é de César” 

estaremos prontos para perceber a origem das pessoas coletivas e, dessa forma, enquadrar a 

restante dogmática envolvente. 

A origem e a dogmática das pessoas coletivas – tantas vezes esquecida – pode ser, de 

facto, uma das chaves da solução para o problema. Mas, o que é uma pessoa coletiva? Todos 

sabemos que a pessoa coletiva é uma pessoa jurídica. E que é diferente do Ser Humano. Mas 

qual é a sua origem? O que justifica a sua existência enquanto pessoa jurídica? Será ela um 

mero instrumento ao serviço dos homens? Qual é o fundamento da sua existência? 

Se à partida a resposta parecia surgir facilmente, a verdade é que quanto mais nos 

questionamos menos respostas assertivas encontramos. Será a pessoa coletiva um puro 

instrumento jurídico, uma pura criação do Direito? Ou deverá a sua origem a outros fatores 
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extrajurídicos, mas que o Direito acolheu e moldou como lhe pareceu mais adequado à 

própria natureza das coisas? 

Continuando a trilhar o caminho iniciado na natureza ontogénica da pessoa outro 

obstáculo se coloca no caminho. Sendo a pessoa coletiva uma pessoa em sentido jurídico 

poderá admitir-se que seja titular de direitos de personalidade?  

Numa primeira análise poderíamos ser tentados a afirmar perentoriamente que sim. 

Mas será mesmo assim? Serão os direitos de personalidade direitos da personalidade, portanto 

privativos de todas as pessoas, sejam elas singulares ou coletivas? E o que dizer de entes não 

dotados de personalidade jurídica – poderão também comungar dos direitos de personalidade? 

Afinal o que é que distingue estes entes coletivos daqueles outros dotados de personalidade 

jurídica? Será só a personalidade? E “só”, será pouco? 

Recentremos a questão. Saber se uma pessoa coletiva pode ou não, atenta a sua 

natureza ontogenética, ser titular de direitos de personalidade é um passo essencial para 

chagar à solução de admissão ou não de danos não patrimoniais nas pessoas coletivas. Mas 

não será certamente a única condicionante. Ter ou não ter direitos de personalidade pode não 

ser a chave do problema. Mas poderá também sê-la. 

De facto, a admissibilidade de uma pessoa coletiva ser titular de direitos de 

personalidade é uma das questões mais controversas na dogmática civilística. Não nos 

escudaremos desse debate, procurando afirmar aquela que entendemos ser a melhor resposta 

do Direito a este problema. Uma vez mais, a resposta a esta questão parte do início: saber o 

que é uma pessoa coletiva. Questão tão simples e tão complexa. 

Não obstante, a resposta ao problema de saber se uma pessoa coletiva poderá sofrer 

danos não patrimoniais não se esgota com esta questão. 

Saber se pode sofrer um dano não patrimonial implica indagar a propósito da questão 

da noção jurídica do próprio dano e, em especial, da noção de dano não patrimonial. Uma 

ofensa à honra, por exemplo, será necessariamente um dano não patrimonial? Em que é que se 

consubstanciará esse dano? Na pura lesão de um bem jurídico ou na particular natureza da 

condição ético-axiológica do Ser Humano? 

Indagar a propósito da essência do dano poderá abrir novas portas de pensamento e de 

reflexão para chegar ao ponto de partida: poderá uma pessoa coletiva arrogar-se da 

possibilidade de sofrer danos não patrimoniais? 
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Como fundamentar essa pretensão? Em que se poderá consubstanciar tal dano? Será 

no sofrimento ou dor causada pela perda de prestígio social razão suficiente para afirmar a 

existência de um dano não patrimonial? 

Por outro lado, todos os danos que uma pessoa coletiva pode sofrer se circunscreverão 

unicamente à esfera patrimonial? Nada mais haverá a tutelar? A ofensa a um ente coletivo 

apenas poderá ter uma resposta meramente patrimonial? 

Ainda por outro lado, será a afirmação do dano ou da existência de um dano não 

patrimonial a única forma de tutelar a pessoa coletiva de ofensas causadas, v.g., ao seu crédito 

ou ao seu bom nome? Não terá o Direito outros mecanismos de defesa, porventura mais 

eficazes na tutela da pessoa, que a via da responsabilidade civil? 

Uma última questão: a compensação monetária de um dano não patrimonial por ofensa 

ao bom nome de uma pessoa coletiva será o único ou o melhor caminho para tutelar o 

problema em questão? 

 

Uma última precisão: o trabalho aqui desenvolvido centra-se na questão de saber qual 

a origem das pessoas coletivas privadas
1
 e se elas podem, ou não, ser titulares de direitos de 

personalidade. Com estes dados indagaremos acerca da suscetibilidade de as pessoas coletivas 

privadas sofrerem danos não patrimoniais. É, pois, neste âmbito que centramos as nossas 

preocupações. Todavia, sempre que se afigure necessário para a solução do problema central, 

e apenas em questões pontuais, faremos incursões por outros ramos do Direito, que nos 

ajudarão a compreender, assim o achamos, em termos mais abrangentes, o problema que aqui 

enfrentamos. 

 

Deixámos aqui várias questões, pois foram estas as dúvidas com que partimos e 

algumas dúvidas que fomos enfrentando ao longo deste percurso. Deixámos aqui várias 

questões, dizíamos. E deixámo-las propositadamente. Afinal, o primeiro passo para obter uma 

resposta é perguntar. 

  

                                                
1 Sobre a distinção entre pessoas coletivas públicas e privadas, v., entre outros, JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO 

DIAS/FERNANDA PAULA OLIVEIRA, Noções Fundamentais de Direito Administrativo, 2.ª ed., Coimbra, 

Almedina, 2011, pp. 54, ss. 
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CAPÍTULO II 

A PESSOA E O DIREITO 

SECÇÃO I 

A PESSOA HUMANA 

 

2. O Direito como uma realidade fundamental da vida em sociedade 

Diferentemente do que sucede com outros animais, o Homem é um ser naturalmente 

social, pois encontra-se desprovido de um equipamento sensorial que lhe permita viver 

“sozinho” na Natureza.  

O Homem, pode dizer-se, é um ser “ontogeneticamente inacabado”
2
, incompleto e 

que, portanto, tende a uma completude, que só é possível encontrar no meio social. Dizia já 

Aristóteles que “o Homem é um animal político (…); nenhum [Ser Humano] se pode bastar a 

si próprio. Quem quer que seja que não tenha necessidade dos outros homens ou não seja 

capaz de viver em comunidade com eles ou é um deus ou é um animal.”
3
 Concluindo, por 

essa razão, que a vida em sociedade resulta de uma “inclinação natural”
4
 do Homem para 

viver em harmonia com os seus pares. 

Sendo a vida em sociedade o lugar onde o Homem se torna humano, se desprende do 

seu próprio ser e se abre à transcendência e aos outros, distinguindo-se assim dos restantes 

animais, essa vivência social não é, contudo, perfeita, carecendo, por conseguinte, de um 

conjunto de regras (de diversas índoles) que regulem a vida em sociedade. 

A incompletude do Homem manifesta-se na existência de necessidades, que carecem 

de ser satisfeitas a fim de proporcionar ao Homem o bem-estar indispensável ao seu 

desenvolvimento. Quer isto dizer que o Homem necessita de satisfazer os seus interesses (que 

podem ser materiais ou espirituais) na relação com os outros – uma vez que é, por natureza, 

incapaz de se bastar a si próprio. É nesta interação social (ora através de uma comunhão ou 

associação de indivíduos, ora por intermédio da troca de bens e serviços) que o Homem busca 

a sua completude. Acontece, porém, que estas relações sociais, em busca da satisfação de 

                                                
2 BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 15.ª reimp., Almedina, Coimbra, 

2006, p. 8. 
3 ARISTÓTELES, Tratado da Política, 2.ª ed., traduzido para Português por M. de Campos, Publicações Europa-

América (edição de bolso), Mem Martins, 2000, p. 8. 
4 IBIDEM, p. 9. 
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interesses próprios, são, em muitos casos, tudo menos justas e pacíficas, gerando-se conflitos 

de interesses, que devem ser dirimidos, sob pena de falência da Ordem Social.
5
  

A vida em sociedade exige, pois, a presença e a tutela do Direito. A ordem jurídica
6
 

surge, assim, como um complexo conjunto de regras que procura regular a vida em sociedade, 

a fim de a tornar o mais justa, segura e harmoniosa possível. 

Desta forma, o Direito apresenta-se-nos como “um fenómeno humano e social”
7
 

(itálicos do autor). Humano, porque sem Homens não há ordem jurídica, visto o Homem ser 

criador
8
, sujeito e destinatário

9
 das normas jurídicas; e Social, pois a sua existência funda-se 

na relação dos homens em sociedade – aliás, a alteridade
10

 é conditio sine qua non à 

existência de normas jurídicas – a tal ponto que, como nos diz o velho saber romano, ubi 

homos ibi societas, ubi societas ibi ius. 

Assim entendido, o Direito, ao procurar regular a vida em sociedade
11

, deve 

concorrer
12

, pelo menos naquilo que são as suas “traves mestras”, para dignificar o Homem, 

nas várias dimensões do seu ser humano
13

. 

Com efeito, sendo a ordem jurídica uma ordem normativa da Ordem Social, a sua 

principal missão é regular a vida em sociedade, de modo tal que assegure uma justa e pacífica 

ordenação social, protegendo, pelo menos, o âmago de valores que são, socialmente, 

considerados indispensáveis à sã convivência comunitária.  

                                                
5 Sobre a questão do interesse como base do Direito e das relações sociais, vide INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, 

Introdução ao Estudo do Direito, vol. I, 11.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1999, pp. 315, ss.. 
6 A par de outras ordens normativas da Ordem Social, como a ordem do trato social, a ordem moral e a ordem 
religiosa. Para mais desenvolvimentos sobre esta matéria, vide, inter alia¸ OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito – 

Introdução e Teoria Geral, 13.ª ed. Refundida, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 39, ss.. 
7 OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito…, cit., p. 23. 
8 Entendido enquanto criação de normas jurídicas – o chamado Direito Positivo. Embora muito que fosse de 

nosso gosto discorrer sobre a existência do chamado Direito Natural e da querela Direito Positivo vs. Direito 

Natural, não é esta a sede indicada para o fazermos. 
9 Pelo menos em última ratio, visto que as pessoas coletivas, enquanto sujeitos de direitos serão, em primeira 

linha, titulares e destinatários de direitos e normas jurídicas. 
10 I.e., a relação com os outros. 
11 Pelo menos naqueles aspetos que são os considerados mais prementes à sociabilidade, como a justiça e a 

segurança das pessoas 
12 Uma vez que não é a única ordenação social que procura dignificar o Ser Humano. 
13 Ainda que o Direito tenha um vasto conjunto de regras de ordem mais técnica e procedimental, entendemos 

que, mesmo estas, devem procurar ser o mais justas possível, pois toda a norma jurídica, ao visar a regulação de 

aspetos basilares da vida social, concorre para que a ordem jurídica, no seu todo, seja uma ordem justa, 

permitindo, dessa forma, que a Ordem Social seja pautada por regras e valores de justiça e equidade. Só este 

sentimento de justiça perante as normas jurídicas (sejam elas quais forem) assegura, em nossa opinião, uma 

regulação mais perfeita da vida social. Para se legitimar socialmente, o Direito precisa de ser visto como justo 

aos olhos daqueles que são os seus destinatários. Recordamos aqui um pensamento de S. Tomás de Aquino, 

segundo o qual “Lex iniusta non est lex”, que, pelo menos assim o entendemos, deve presidir à feitura de 

qualquer lei, uma vez que o sentimento de justiça dos cidadãos na lei é mais profícuo para o seu cumprimento do 

que a própria coercibilidade da norma. 
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3. O Ser Humano, fundamento primeiro e último do Direito 

 Ao pretender regular a vida do Homem em sociedade, o Direito encara o Ser Humano 

como o seu fim primacial e último
14

. O Homem surge, assim, como a “pedra angular” de toda 

a ordem jurídica. Podemos afirmar, com Pedro Pais de Vasconcelos, que “a pessoa humana 

constitui o fundamento ético-ontológico do Direito.”
15

 

 Se é verdade que sem homens não haveria Direito, não é menos verdade que sem 

Direito não haveria Homens
16

. Com efeito, a ordem jurídica, ao ter como objetivo central da 

sua intervenção a regulação da vida do Homem em sociedade, encara o Ser Humano como o 

objeto
17

 e destinatário – primeiro e último – das suas normas. 

 Qualquer comando normativo tem sempre como destinatário uma pessoa (que, em 

última ratio, será sempre uma pessoa humana
18

) e, nessa medida, o Homem torna-se, ele 

próprio, o princípio e o fim do Direito. 

 É nesta dimensão qualitativa do Ser que o Homem se vê no centro da ordem jurídica. 

 

4. O Ser Humano enquanto pessoa jurídica – a pessoa humana. A personalidade 

jurídica da pessoa humana 

 

 O Ser Humano, ontologicamente dotado de uma especial e extremamente complexa 

densidade psicológica, é tratado pela ordem jurídica como uma pessoa, como um sujeito de 

                                                
14 Desenvolvendo este estudo, v. LUÍSA NETO, O Direito Fundamental à Disposição sobre o Próprio Corpo: a 
relevância da vontade na configuração do seu regime, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, pp. 183, ss., 493, ss. e 

passim.. 
15 PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito de Personalidade, Almedina, Coimbra, 2006, p. 6. 
16 Usamos aqui a expressão “Homens” com um sentido mais axiológico-valorativo e metafísico da existência 

humana do que propriamente com um sentido mais empírico e puramente fisiológico. Em boa verdade, poder-se-

ia sempre afirmar que o Homem existe (e existiria) independentemente do Direito. Todavia, não é menos 

verdade que sem outras dimensões mais espirituais e conceptuais – como a religião, a moral e o direito – da vida, 

o homem não seria verdadeiramente Homem, pois, em nossa opinião, aquilo que torna o homem “Homem” é 

muito mais a sua dimensão metafísica e transcendental, do que a pura fisionomia do seu ser. Apesar de muito se 

poder dizer a propósito da natureza humana, não é esta a sede, nem o momento próprio para desenvolver um 

tema que, de tão frutuoso e digno, mereceria, certamente, um espaço “só para si”. 
17 Ainda que a pessoa seja sujeito de direitos e obrigações, não deixa, por esse motivo, de ser objeto de normas 

jurídicas, no sentido em que é destinatário delas, quer quando se lhe concede (ou reconhece) um direito, quer 

quando se lhe impõe uma obrigação. Não usamos aqui o vocábulo “objeto” num sentido de objeto de relação 

jurídica, mas sim enquanto destinatário de uma norma, ainda que seja como titular de um direito que essa norma 

lhe confira (ou, em alguns casos, reconheça). 
18 A existência de pessoas singulares e coletivas será abordada ao longo deste trabalho, pelo que nos furtamos, 

nesta sede, a mais delongas sobre a questão. Adiantamos, apenas, e para já, que, em nosso entendimento, mesmo 

quando uma norma jurídica tem como destinatário direto uma pessoa coletiva, o destinatário último dessa norma 

será sempre uma pessoa humana, uma vez que só esta possui um equipamento ontológico e axiológico-

valorativo que lhe permite perceber o teor daquele comando normativo e só ela lhe poderá dar o cumprimento 

devido. 
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direitos e deveres, como a raiz e o fruto da “frondosa árvore jurídica”
19

, a ponto tal que os 

diversos ramos da árvore visam conferir ao Homem uma tutela específica e adequada a cada 

realidade da vida social que procuram regular.
20

 

 A consciência humana, porventura um dos maiores mistérios da vida, carece de uma 

adequada tutela jurídica, por forma a manter inviolável uma das dimensões mais sagradas do 

Ser Humano.  

 Em verdade se diga, que só o Homem é capaz de pensar, sentir e distinguir o bem do 

mal, o correto do incorreto. Afirmar isto não significa que seja admissível que um Ser 

Humano, incapaz (supostamente) de pensar por doença mental, ou que um feto
21

 ou recém-

nascido, seja tratado com menor dignidade que outro que se encontra no pleno uso de todas as 

suas faculdades físicas e mentais. De facto, a pessoa humana encontra-se, ao longo da sua 

vida – desde a sua conceção – em constante mutação (desde a conceção até à morte, o 

Homem vai evoluindo num processo contínuo e ininterrupto) e não é por essa razão que deixa 

                                                
19 Expressão brilhantemente usada por Inocêncio Galvão Telles, em INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Introdução ao 

estudo do Direito, vol. II, 10.ª ed. refundida e atualizada, Coimbra Editora, Coimbra, 2000, p. 11. 
20 Para um estudo mais aprofundado da natureza da pessoa humana, bem como da fundamentação ontológica da 

tutela jurídica que lhe é conferida, vide DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa e Direitos de Personalidade – 

fundamentação ontológica da tutela, Almedina, Coimbra, 2008, pp. 19, ss. 
21 Não é este o local apropriado a tratar a tutela jurídica de nascituros (ou até mesmo de concepturos), 

nomeadamente no que concerne a questões ligadas à personalidade ou não daqueles. Para mais 

desenvolvimentos sobre este tema, v. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito de Personalidade, cit., pp. 104, ss., 

onde o A., para além de expor e justificar a sua posição, faz, ainda, um relato de várias posições que têm sido 

defendidas na doutrina a respeito desta questão. Ainda sobre este tema pode ver-se, desenvolvidamente, 

MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV – Parte Geral, Pessoas, 3.ª ed., Almedina, Coimbra, 2011, pp. 
315, ss.. No entanto, não podemos deixar de referir que o Direito Penal (a considerada última ratio puniendi do 

ordenamento jurídico e que, como tal, visa salvaguardar os bens e valores fundamentais à vida em sociedade), 

expressamente pune, nos seus arts. 140.º e 141.º, inseridos sistematicamente no capítulo “crimes contra a vida 

intra-uterina”, condutas atentatórias da vida humana, que se desenvolve dentro do útero da mulher. Trata-se, 

pois, de uma tutela da ordem jurídica perante o atentado à vida humana, que se está a desenvolver. 

Incompreensível, em nossa opinião, pelo menos do ponto de vista da justiça, da lógica e da dignidade da pessoa 

humana, é a situação prevista, atualmente, no art. 142.º, 1, e) CP. A vida humana não é, nem pode ser, apenas um 

aglomerado de matéria, de massa orgânica, desprovida de qualquer valor pelo simples facto de, para alguns, os 

interesses puramente egoísticos se sobreporem a um Ser que, por não falar, pensar ou agir – pior, por não ter 

ainda a aparência física de Ser Humano (será que o legislador discrimina agora Homens em função da aparência 

ou da idade?!) –, deixasse, por esse motivo, de ver assegurada a sua digna tutela. Se isto nos parece totalmente 
inconcebível e incongruente, pior se torna quando, ao lermos o art. 142.º, 1, e), nos apercebemos que o processo 

contínuo da formação do Ser Humano (sim, porque ainda feto, é de um Ser Humano que falamos, e não de um 

feto de um qualquer bezerro que nascerá 9 meses depois da fecundação protagonizada por um espermatozoide e 

um óvulo humanos) apenas pode ser interrompido até certo período de gestação (será a vida humana mensurável 

em semanas?!) e por certas pessoas – a progenitora. Significa isto que a vida até às 10 semanas de gravidez é 

vida humana para “os outros”, sendo ilícita e punível a conduta conducente ao aborto (cfr. art. 140.º, 1 e, 

dependendo das circunstâncias, 140.º, 2 e 3) e é uma coisa para a mãe (que decida abortar nos termos do art. 

142.º)! Mal andou e mal andará o legislador enquanto mantiver esta norma, que só não lhe chamamos “aborto 

legislativo” por respeito perante a enorme perda de vidas humanas que, abrigo desta lei, são consideradas lícitas 

e legítimas “aos olhos da ordem jurídica nacional”. A vida humana é bem mais rara, séria e valiosa que 

oportunismos de circunstância. 
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de ser menos digno ou merecedor de tutela. Como afirmou Carneiro da Frada
22

 “a pessoa 

[humana] é ser; e ser em devir” (itálicos nossos). 

 O Homem é o resultado de uma perfeita simbiose entre corpo e mente, entre o físico e 

o espiritual. Somente dessa forma se entenderá que não é por perder ou não possuir muitas 

das capacidades cognitivas e/ou consciência, que são apanágio do Ser Humano, que o corpo, 

que dá forma ao Homem, enquanto vivo, seja menos digno da tutela conferida pelo Direito ao 

Ser Humano. Por outro lado, a “aparência humana”, sendo crucial, não se separa da vida, nem 

da dimensão psicológica do Ser Humano. O que desde logo justifica que não seja admissível a 

profanação de cadáveres ou que, nos termos do art. 71.º CC, os direitos de personalidade 

[gozem] igualmente de protecção mesmo depois da morte do seu titular. Neste âmbito não se 

considera apenas o corpo de uma pessoa que já o foi, nem se visa proteger, apenas
23

, a 

memória e sentimentos dos sobrevivos. Há, aqui, em nossa opinião, uma clara assunção da 

ordem jurídica que o Homem é mais que corpo, é mais que vida; há, uma dimensão 

psicológica e espiritual de um Ser Humano que, por o ter sido, não mais deixará de ser 

merecedor da mais elevada consideração jurídica e social.
24

 

 É por ser Homem
25

 que o Homem é pessoa jurídica – i.e., um sujeito de direitos e de 

deveres
26

 (ou, simplesmente, sujeito de direito) ou, no dizer de Menezes Cordeiro, “um centro 

de imputação de normas jurídicas”
27

-
28

-
29

. Em nossa opinião, e concordando essencialmente 

                                                
22 Numa ideia prelecionada aos alunos do 2.º ano de Teoria Geral do Direito Civil do curso jurídico de 

2007/2008, na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. 
23 Embora nos pareça que o disposto no art. 71.º CC tem uma dupla função – proteger a memória do ente 

falecido, por um lado e proteger a integridade moral e os sentimentos daqueles (essencialmente familiares, 
embora possa ser um qualquer herdeiro – que pode não ser um familiar), que o recordam, por outro lado. 
24 Sobre a tutela post-mortem da pessoa humana, v., entre outros, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito de 

Personalidade, cit., pp. 118, ss., que, para além da sua posição, estriba outras opiniões doutrinais portuguesas. 

Veja-se, ainda, MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 505, ss., e, em especial, pp. 

525, ss.. 
25 Na dimensão que supra abordámos. 
26 Acentuando esta noção podemos encontrar autores como HENRI ET LÉON MAZEAUD/JEAN 

MAZEAUD/FRANÇOIS CHABAS, Leçons de Droit Civil, Tome I, 2.º volume – Les Persones: La Personalité, Les 

Incapacités, 8.º éd. par FLORENCE LAROCHE-GISSEROT, Montchrestien, Paris, 1997, p. 1 ao afirmarem que “la 

persone, au sens juridique, est un sujet de droits et d’ obligations”. 
27 Assim, MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, I – Parte Geral, Tomo I, 3.ª ed., 2005, p. 
372 
28 Ou, como sabiamente afirmou Immanuel Kant, “Pessoa é [o] sujeito cujas acções são susceptíveis de 

imputação”. IMMANUEL KANT, A Metafísica dos Costumes, trad. por José Lamego, Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa, 2005, p. 33. 
29 Há, no entanto, que referir que outros AA. se têm pronunciado no sentido de negar a identificação necessária 

entre sujeito de direito e pessoa, porquanto afirmam a conceção de uma subjetividade jurídica para justificar 

existência sujeitos de direitos e de deveres que não são, porém, pessoas em sentido jurídico, como acontece, v.g., 

com as chamadas sociedades irregulares (i.e., sociedades antes do registo – cuja disciplina se encontra reguladas 

nos arts. 36.º, ss. CSC). Esta dogmática ganha, por isso, importante relevo não no tratamento da pessoa humana, 

mas sim das pessoas colectivas. Defendendo entre nós esta conceção (que tem especial relevo no âmbito dos 

“sujeitos de direito não humanos”), podemos encontrar COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, vol. 
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com a doutrina tradicional, deveria acentuar-se a tónica na autonomia e independência de 

cada pessoa em relação às demais, enquanto sujeito de direito ou centro de imputação de 

normas ou efeitos jurídicos. Assim, em termos dogmáticos, entendemos a pessoa jurídica 

como um sujeito autónomo
30

 e independente de direitos e obrigações
31

. É nesta aceção que 

alicerçamos a natureza jurídica das pessoas humanas, enquanto sujeitos de direitos e de 

deveres, e, dessa forma, as distinguimos das pessoas coletivas, nomeadamente no que respeita 

a direitos e deveres que cada uma titula. Em boa verdade, as pessoas humanas e as pessoas 

coletivas, dotadas de uma personalidade jurídica própria e autónoma, são sujeitos de direitos e 

deveres próprios que, ainda que se possam, por algum motivo, relacionar ,não se devem 

misturar ou confundir. Pessoas humanas e pessoas coletivas são centros autónomos de 

imputação de normas e efeitos jurídicos, assim como o são cada pessoa humana e cada pessoa 

coletiva em relação às demais da sua espécie. Cada sujeito de direito tem, pois, uma esfera 

jurídica autónoma e independente, composta por direitos e deveres próprios. Esta distinção 

fazemo-la sobretudo para acentuar a necessidade que há de distinguir, pelo menos 

juridicamente, as pessoas coletivas, das várias pessoas humanas que as integram (v.g., 

administradores, sócios, associados, trabalhadores, beneficiários, etc.). Com efeito, muitos são 

os casos em que umas e outras se confundem, atribuindo a umas direitos ou deveres de que as 

outras são, de pleno direito, titulares. A partir do momento que temos uma pessoa coletiva 

dotada de personalidade jurídica, ela tem uma esfera jurídica própria, é titular de direitos e 

deveres que são próprios da sua natureza de pessoa e que, como tal, são independentes dos 

direitos e deveres das pessoas humanas que as integrem
32

. 

 É por serem pessoas (em sentido jurídico, mas sobretudo em sentido humano) que aos 

Homens é reconhecida a personalidade jurídica – que é normalmente definida como a 

suscetibilidade (ou aptidão) de ser titular autónomo de direitos e de obrigações
33

/
34

, ou seja, “é 

                                                                                                                                                   
II – Das Sociedades, 4.ª ed., Almedina, Coimbra, 2011, pp. 163, ss. e IDEM, Da Empresarialidade: as empresas 

no direito, Almedina, Coimbra, 1996 (reimp. 1999), pp. 196, ss.. Voltaremos adiante a esta problemática. 
30 Mota Pinto, ao definir personalidade jurídica, faz também referência ao carácter autónomo da pessoa enquanto 

titular de relações jurídicas. Cfr. MOTA PINTO, Teoria Geral do Direito Civil, 4.ª ed. por ANTÓNIO PINTO 

MONTEIRO e PAULO MOTA PINTO, Coimbra Editora, Coimbra, 2005, p. 201. 
31 Na medida em que é o destinatário das normas que conferem ou reconhecem à pessoa um certo direito ou 

faculdade ou que lhe impõem um determinado dever. 
32 Sobre a questão da existência de direitos e deveres próprios em entidades que não são pessoas jurídicas (como 

as sociedades irregulares), não trataremos no âmbito deste trabalho, salvo algumas considerações que se 

mostrem necessárias no decurso do nosso estudo. 
33 Cfr., entre outros, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria Geral, vol. I – Introdução, as Pessoas, os Bens, 

2.º ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2000, p. 71, e MOTA PINTO, Teoria Geral…, cit., p. 193 e RABINDRANATH 

CAPELO DE SOUSA, Teoria Geral do Direito Civil, vol. I, Coimbra Editora, Coimbra, 2003, pp. 249-250. 
34 A personalidade jurídica distingue-se, assim, da capacidade jurídica. Enquanto aquela é que determina a 

qualidade – a possibilidade abstrata – de uma pessoa ser sujeito (titular) de direitos e de deveres (ou, por outras 
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a qualidade de ser pessoa no Direito”
35

. Por isso, diversamente do que acontece com as 

pessoas coletivas, a personalidade jurídica do Ser Humano é pré e supra legal
36

. Não se trata 

propriamente de uma atribuição ou criação puramente jurídica, mas de uma constatação, de 

um reconhecimento da dignidade ôntica do Ser Humano. A pessoa humana, enquanto tal, é o 

fundamento da personalidade jurídica
37

, ao passo que, com as pessoas coletivas ocorre 

precisamente o inverso: é por se considerarem pessoas (por analogia com as pessoas 

humanas
38

) que lhes é atribuída personalidade jurídica; não têm personalidade de per si, 

apenas por concessão legislativa. Por essa razão é que só têm personalidade se, enquanto e na 

medida em que a lei lhes reconheça
39

. 

 A pessoa humana é normalmente conhecida no Direito por pessoa física ou singular
40

. 

Em nossa opinião, estas duas aceções de pessoa humana são demasiado redutoras da 

dimensão ético-ontológica do Ser Humano, que é o fundamento da sua personalidade jurídica. 

Redutoras, porque a dignidade jurídica da pessoa humana não pode ser aferida numa lógica de 

pura comparação e diferenciação entre a pessoa humana, enquanto ente singular e uno, e as 

pessoas coletivas – a criação de pessoas coletivas não deve em nada beliscar a dignidade da 

pessoa humana; por outro lado, considerar a pessoa humana como pessoa física é reduzir o 

Homem ao seu corpo, o que, como aludimos supra, não traduz minimamente a essencialidade 

do Ser Humano. Preferimos, por isso, na esteira de autores como Orlando de Carvalho
41

, 

chamar ao Homem, enquanto pessoa jurídica, pessoa humana, por considerarmos ser esta a 

expressão que melhor se adequa à devida tutela da vida humana em todas as dimensões do seu 

ser. 

 

5. A dignificação da pessoa humana pelo Direito 

                                                                                                                                                   
palavras, de situações jurídicas), esta funciona como um medidor (quantitativo) dos direitos ou deveres de que a 

pessoa pode ser titular – a chamada capacidade de gozo. Sobre a capacidade jurídica, v., entre outros, MENEZES 

CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 357, ss. e MOTA PINTO, Teoria Geral…, cit., pp. 193, 

ss. e pp. 220, ss.. 
35 PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito de Personalidade, cit., p. 5. 
36 Assim também, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito de Personalidade, cit., p. 5. 
37 Neste sentido, veja-se também OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria…, I, cit., p. 44 e pp. 71, ss.. 
38 Como também referem OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria…, I, cit., p. 71 e PEDRO PAIS DE 

VASCONCELOS, Direito de Personalidade, cit., p. 140 e passim. 
39 Pensemos no caso da desconsideração (ou levantamento) da personalidade jurídica coletiva. Para mais 

desenvolvimentos sobre esta problemática v., entre outros, COUTINHO DE ABREU, Curso…, II, cit., pp. 176, ss. e 

MENEZES CORDEIRO, O Levantamento da Personalidade Colectiva: no direito Civil e Comercial, Almedina, 

Coimbra, 2000. 
40 Aliás, a terminologia seguida no Código Civil é precisamente esta, nomeadamente no Capítulo I do Subtítulo I 

do Título II. 
41 ORLANDO DE CARVALHO, Teoria Geral do Direito Civil – sumários desenvolvidos para uso dos alunos do 2.º 

ano (1.ª Terma) do Curso Jurídico de 1980/1981, Centelha, Coimbra, 1981, p. 80. 
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 Com efeito, a pessoa humana é digna da mais elevada consideração e dignificação 

jurídicas. Essa é a razão para que a Constituição da República Portuguesa, logo no seu art. 1.º, 

expressamente afirma que a soberana República Portuguesa se baseia “na dignidade da pessoa 

humana”
42

. Mais que uma regra ou princípio estruturante do Estado Português, a dignidade da 

pessoa humana deve ser entendida, em nossa opinião, como um valor fundamental e um 

cânone interpretativo essencial da tutela que deve ser conferida pela ordem jurídica nacional
43

 

à pessoa humana. 

 A Dignidade da Pessoa Humana é, portanto, o valor mais fundamental que o Direito 

tem que preservar
44

, pois para viver em sociedade
45

 o Homem tem que respeitar e ser 

respeitado. Daqui decorre, então, a tutela jurídica da pessoa. O reconhecimento da 

personalidade jurídica do Ser Humano mais não é do que uma decorrência da sua dignidade
46

. 

 E é esta titularidade de direitos que é conferida e reconhecida pela personalidade 

jurídica do Ser Humano, maxime os Direitos de Personalidade (e Direitos Fundamentais), que 

asseguram, na prática, a tutela da dignidade humana. 

 

6. O Homem como um ser de fins múltiplos ou universais
47

 

 

O Homem, fruto da sua complexidade axiológico-valorativa, não se encontra 

determinado por um ou alguns fins específicos. 

 Pelo contrário, o Homem é um ser ontogeneticamente livre e, como tal, a sua 

realização enquanto ser não se pode ver cerceada de uma ampla liberdade de escolha de meios 

e fins que, na sua livre consciência, são os mais adequados para a sua realização humana. 

 Sublinha-se a necessidade de a realização de cada Homem ser conforme à 

Humanidade, conforme a um sentido de pacífica e frutuosa convivência em sociedade, por 

                                                
42 Para mais desenvolvimentos sobre a conceção da dignidade da pessoa humana na constituição portuguesa, 

vide, entre outros, JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, Perfil Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana: um 
esboço traçado a partir da variedade de concepções, que, na p. 18 do seu artigo, define a dignidade da pessoa 

humana como “a referência da representação do valor do ser humano” (itálicos do A.); JORGE MIRANDA, 

Manual de Direito Constitucional, Tomo IV – Direitos Fundamentais, 5.ª ed., Wolters Kluver Portugal sob a 

marca Coimbra Editora, Coimbra, 2012, pp. 215, ss.. 
43 Melhor, por qualquer ordem jurídica. 
44 Neste sentido, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria…, I, cit., p. 72. 
45 Como vimos anteriormente. 
46 Ver neste sentido, por ex., MOTA PINTO, Teoria Geral…, cit., pp. 98-100; OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil 

Teoria…, I, cit., pp. 72-73. 
47 Para mais desenvolvimentos sobre esta problemática, vide DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa…, cit., pp. 50, 

ss.. 
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forma a, através dela, ser reconhecida ao Homem a dignidade de que ele carece para se poder 

realizar. O que implica, naturalmente, que a ampla liberdade do indivíduo de se determinar 

segundo o seu juízo de consciência tem limites. Assim, a ordem religiosa, a ordem moral e a 

ordem jurídica concorrem, isolada ou conjuntamente, para assegurar que a vida em sociedade 

e a dignidade da pessoa humana não sejam destruídas por fins mais obscuros que alguns 

Homens possam prosseguir. Não queremos com isto dizer que as várias ordenações 

normativas da vida social existam para impor limites de atuação ao Homem. Pelo contrário. 

Elas concorrem, sim, num esforço conjunto para abraçar a dignitatis humanae. 

 A liberdade humana de busca do seu sentido e razão de vida tem, por isso, limites que 

são inultrapassáveis e que, em boa verdade, não podem ser admitidos pela ordem social como 

verdadeiros fins humanos. Só as condutas finalísticas exercidas em respeito pelas normas 

jurídicas e pelos ditames da razão, da moral e da religião serão, em nossa opinião, fins 

legítimos da natureza humana. 

 Alguns poderão contraditar afirmando que a ética, a moral e a religião não impõem 

propriamente limites à conduta humana, porquanto a sua violação não acarreta, por demais, 

consequência a quem não acredita ou não segue os juízos dessas ordens. Não entendemos, 

todavia, assim. Convém não esquecer que o Direito anda tantas e tantas vezes de “mão dada” 

com a Moral, que a Religião (em especial o Cristianismo no mundo ocidental) inspirou e 

inspira diversas normas e construções jurídicas. Matar ou roubar alguém não é só errado e 

proibido porque o Direito pune essa conduta. Mesmo que o Direito (uma lei positiva 

despótica – que se poderá perguntar, com S. Tomás de Aquino, se será mesmo lei) não puna 

essas ações, não será por essa razão que moral ou religiosamente deixaremos de as 

“condenar” e considerar erradas. 

 Os Homens são capazes de discernir o bem do mal. O Direito, pelo menos o direito 

positivo
48

, mais não é do que uma construção humana ordenada pela razão para o bem 

comum. Por esse motivo não é qualquer fim que o Homem possa querer que será, pelo menos 

juridicamente
49

, admissível. 

                                                
48 Não estamos, pois, a fazer referência a outras dimensões do Direito, como o Direito Natural. 
49 Dizemos “pelo menos” porque, apesar de o Direito, Moral e Religião se poderem tocar em alguns pontos e 

considerar erradas certas condutas ou fins, cada uma destas ordenações sociais tem um âmbito próprio, o que 

implica que possa haver, e haja, condutas que são consideradas erradas pela Moral e/ou a Religião, mas que, 

ainda assim, porque por opção legislativa ou porque o Direito não deve regular esses atos, são admissíveis à luz 

da ordem jurídica. 
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 Porém, dentro do âmbito de fins que são admitidos pelo Direito, o Homem pode agir 

livremente e realizar-se segundo aqueles que, em consciência, entende os mais adequados à 

sua realização pessoal. 

 O Homem é um ser profundamente marcado e orientado por valores que, na maior 

parte dos casos, o orientam no caminho do bem comum. A sua realização pessoal não se 

alcança por um fim específico ou determinado. É esta dimensão axiológico-valorativa da 

consciência humana que determina a ampla tutela de dignificação do Homem, que lhe é 

conferida pelo Direito. 

 A realização da pessoa humana pode ser prosseguida através de múltiplos e variados 

fins. O Homem pode, na sua liberdade, querer realizar-se, por exemplo, através do trabalho, 

do auxílio ao próximo, da obtenção de lucro e criação de fortuna, da constituição de família, 

da continuação da espécie, da descoberta do mundo e de si próprio, da ligação a Deus, da 

busca da felicidade, da realização da justiça, entre outros.  

 A sua realização como ser pode dar-se isoladamente através de um único fim. Porém, 

dada a complexidade ontológica do Homem, a sua realização implica, quase invariavelmente, 

a prossecução de variadíssimos fins. Uns podem ser de circunstância, outros são certamente 

de realização contínua ao longo da vida. E não invariáveis vezes, para não dizer sempre, o 

Homem procura realizar-se através da prossecução simultânea de diversos fins. 

 A personalidade jurídica da pessoa humana e os direitos dessa personalidade – que 

tutelam as várias dimensões (físico-morais, corporais e transcendentais) do seu ser humano – 

são reveladoras de uma assunção pelo Direito da natureza livre e infindável do Homem. Daí a 

proteção que lhe é conferida. 

 A realização do Ser Humano não só é múltipla ou “pluriversal”
50

, como é, também, 

infindável e constante. Como afirmou Kant, o Homem é um fim em si mesmo. 

 Pelo contrário, a realização da pessoa coletiva é findável – definida em função de um 

fim sócio-jurídico perfeitamente determinado. Fim esse que, ainda que seja um fim humano 

(na medida em que foi criada por homens para a prossecução de um dos seus fins), não deixa, 

por isso, de ser redutor e incomparável, em relação à complexidade e multiplicidade dos fins 

humanos. Ao prosseguirem fins humanos, as pessoas coletivas mais não são do que 

instrumentos coadjuvantes da realização humana do Homem, mas não é por esse motivo que 

passam a ter sentimentos ou se podem equiparar a este. A prossecução dos seus fins é 

instrumental. Uma vez dotadas de personalidade jurídica própria transformam-se em centros 

                                                
50 Como diz DIOGO COSTA GONÇALVES, Pessoa…, cit., p. 59 (itálico A.). 
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autónomos de prossecução dos fins para que se encontram destinadas. Esses fins passam a ser 

próprios e autónomos. Ainda que também sejam próprios de algumas pessoas humanas que as 

integram
51

, estas servem-se de um ente independente que prossiga um fim que lhes é comum. 

Diga-se, ainda, que os fins prosseguidos por uma pessoa coletiva podem ser comuns a 

determinados sujeitos que serão beneficiários dessa atuação da pessoa coletiva (e.g., uma 

fundação ou associação de caridade). Todavia, o fim prosseguido por ela não deixará de ser 

um fim próprio e autonomizado. 

 

 Pessoa humana e pessoa coletiva são realidades muito diversas. No entanto, dado o 

relevo social destas últimas, elas são tratadas pelo Direito com algumas semelhanças. Mas, 

fará sentido equipará-las em quase tudo – pelo menos ao nível da sua personalidade e 

consequências da sua violação? Ou deveremos, ao invés, adaptar o Direito e as suas soluções 

à natureza das realidades que ele regula? Poderá uma construção jurídica alterar a natureza 

das coisas? São questões que trataremos de seguida. 

  

                                                
51 Isto porque nem todas as pessoas humanas que integram uma pessoa coletiva têm que partilhar do mesmo fim 

que ela visa prosseguir. Pensemos no caso de uma sociedade comercial. O seu fim é a prossecução do lucro e a 

distribuição desse lucro pelos sócios (cfr. art. 980.º CC). Se este fim pode ser comum aos sócios que a 

constituíram ou entraram nela com o fim de obter lucro, o mesmo não se pode afirmar (pelo menos não tão 

linearmente) em relação a muitos trabalhadores dessa sociedade (ou mesmo alguns membros de alguns dos seus 

órgãos), que podem não comungar do mesmo fim que a sociedade. 
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SECÇÃO II 

A PESSOA COLETIVA 

 

7. Pessoa coletiva: uma mera questão terminológica? 

 

 Em Portugal, nos primórdios do século XX e na esteira de Guilherme Moreira, 

generalizou-se a expressão pessoa coletiva para designar os entes jurídicos não humanos
52

. 

 Este autor defendeu, pioneiramente, o uso da expressão “pessoa coletiva” por 

contraposição a expressões como pessoas jurídicas, morais
53

, sociais, fictícias, abstratas, entre 

outras que eram usadas à época para designar estes entes jurídicos não humanos
54

. A sua 

opção por esta designação ancora-se no entendimento que parece demonstrar acerca da 

personalidade coletiva, porquanto afirma que “(…) sempre que haja interesses collectivos que 

tenham, como taes [enquanto interesses juridicamente tutelados], uma vontade que os 

representa, há o que chamaremos uma pessoa collectiva.”
55

 (itálicos do autor). O autor coloca 

a tónica na coletividade do interesse para personificar a pessoa (entidade) que representa esses 

interesses coletivos ou comuns a uma série de pessoas humanas, daí entendermos ter sido esta 

a razão fundamental da sua escolha pela designação “pessoa coletiva”. 

 Apesar de a defesa de interesses coletivos não se fazer, hoje em dia, necessariamente 

através de pessoas coletivas (pensemos em casos como as associações sem personalidade 

jurídica – cfr. arts. 195.º, ss CC – que, como o próprio nome indica, não são dotadas de 

personalidade jurídica, mas que podem defender interesses coletivos – cfr. art. 6.º, 1, b) –, na 

medida em que se encontram dotadas de personalidade judiciária), a expressão “pessoa 

coletiva” parece-nos, de entre as várias que ao longo dos tempos foram sendo apontadas, a 

mais da adequada em face da natureza das pessoas coletivas, porquanto, na generalidade dos 

casos, visam a prossecução e defesa de interesses coletivos ou comuns. 

 Um dos maiores óbices desta terminologia poder-se-ia alicerçar na existência de 

pessoas coletivas que não são constituídas por uma pluralidade de membros ou não visam a 

prossecução de interesses ou fins de natureza social ou coletiva, na medida em que tenham, 

                                                
52 Neste sentido e para um desenvolvimento mais detalhado da questão, v. MENEZES CORDEIRO, Tratado de 

Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 546, ss.. 
53 Aliás, o Código de Seabra de 1867, no título VI, usava precisamente a expressão “pessoas morais”. Esta 

expressão é ainda usada em alguns países, nomeadamente em França. 
54 GUILHERME MOREIRA, Instituições do Direito Civil Português, vol. I – Parte Geral, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, 1907, p. 157-158. 
55 GUILHERME MOREIRA, Instituições…, cit., p. 157. 
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por exemplo, um único membro e visem o lucro (como será, normalmente, o caso das 

SQU
56

). Cremos que, mesmo nestes casos, a expressão “pessoa coletiva” se poderá manter 

adequada. Com efeito, ao ser criada a SQU surge, no comércio jurídico, um novo ente 

autónomo e independente
57

 – um novo sujeito de direitos e de deveres. A SQU, ainda que 

possa ser um instrumento na prossecução de interesses próprios do sócio único, é um ente 

jurídico diverso deste e ambos podem ter uma atuação independente (ainda que interligada) na 

vida do Direito. Suponhamos que um credor exige uma garantia pessoal ou real
58

 a prestar 

pelo sócio único, no seu património pessoal, quando a dívida foi contraída em nome e 

proveito da sociedade. Nesta circunstância, acabamos por encontrar dois entes jurídicos 

individuais, dois patrimónios autónomos, mas que se apresentam no comércio jurídico com 

uma atuação concertada, i.e., ainda que incorretamente, atuam em modo coletivo ou conjunto 

na prossecução do escopo societário. 

 Ademais, expressões como “pessoa jurídica”
59

 não nos parecem, do ponto de vista 

terminológico, as mais corretas, uma vez que também as pessoas humanas são pessoas em 

sentido jurídico. Por muito que o fundamento da personalidade humana e da personalidade 

coletiva seja diverso, como vimos e veremos, a verdade é que ambas são sujeitos de direito.
 

60
-

61
 

 

8. Natureza onto-jurídica das pessoas coletivas   

 

8.1. Breve consideração de carácter histórico
62

 

                                                
56 Que será uma pessoa coletiva nos termos do disposto no art. 5.º CSC. 
57 Com um património também ele autónomo do património do sócio, porquanto se verifica uma autonomia 

patrimonial perfeita – cfr. art. 197.º, 3 CSC ex vi art. 270.º-G. 
58 Como, por exemplo, uma fiança ou uma hipoteca, respetivamente. Para mais desenvolvimentos sobre as 

garantias das obrigações, vide PESTANA DE VASCONCELOS, Direito das Garantias, Almedina, Coimbra, 2010. 

Note-se que este A., ao invés da clássica distinção entre garantias reais e garantias pessoais, usa outra 

terminologia: reforço quantitativo e reforço qualitativo da probabilidade de satisfação do crédito. Para mais 

desenvolvimentos sobre a terminologia adotada vide ob.cit., pp. 53, ss.. 
59 Comummente usada na Alemanha (juristische Person), na Itália (persona giuridica), na Espanha (personas 
jurídicas) e no Brasil (pessoas jurídicas). No caso alemão há, porém, uma distinção que cumpre assinalar: em 

alemão pessoa humana é Mensch, que ganha um sentido mais transcendental que simplesmente Person. Torna-

se, por isso, muito mais simples distinguir estas duas realidades e chamar pessoas jurídicas às pessoas coletivas. 
60 Para mais desenvolvimentos sobre as razões de discórdia relativamente às outras designações, v. GUILHERME 

MOREIRA, Instituições…, cit., pp. 157-158. 
61 Guilherme Moreira analisa, ainda, detalhadamente o regime das pessoas coletivas em vários escritos da sua 

autoria publicados na Revista de Legislação e Jurisprudência, v., para mais desenvolvimentos sobre as suas 

conceções, GUILHERME MOREIRA, “Da personalidade coletiva”, em Revista de Legislação e Jurisprudência, n.ºs 

1732 a 1804, anos 40 a 42, 1907 a 1909, em páginas diversas; 
62 Neste breve périplo histórico, salvo raras referências, tomamos como base de exposição os escritos de 

Menezes Cordeiro sobre a evolução histórica da noção de pessoa coletiva em MENEZES CORDEIRO, Tratado de 
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 Um dos temas mais discutidos na história do pensamento jurídico foi, essencialmente 

no século XIX e inícios do século XX, a natureza da pessoa coletiva. Porém, o surgimento e o 

tratamento da pessoa coletiva como sujeito de direito remonta a períodos anteriores da 

história da humanidade
63

. 

 A primeira referência a pessoas coletivas, enquanto categoria sistemática e autónoma, 

fica a dever-se a Sinibaldo dei Fieschi (Inocêncio IV), que alude à personalidade coletiva 

como uma ficção
64

. 

 Aos autores humanistas
65

 deve-se, porém, a primeira contraposição entre pessoa 

singular (humana) e pessoa coletiva. No entanto, a sistematização e abstração
66

 do conceito de 

personalidade coletiva ficou a dever-se à obra de autores jusracionalistas, de entre os quais se 

destaca Pufendorf (1672)
67

. 

 Não obstante, um dos passos mais decisivos na construção conceptual da pessoa 

coletiva foi dado por Heise (1807), porquanto este autor, para além de contrapor pessoas 

humanas e pessoas coletivas, apresentou, para estas, uma noção e diversas classificações, 

atendendo ao substrato que as pessoas colectivas poderiam apresentar
68

. 

 O passo decisivo na construção dogmática do conceito foi, todavia, dado por Savigny 

(1840). Na esteira de Heise, Savigny desenvolveu uma conceção de pessoa coletiva baseada 

numa ficção teórica, criada pelo direito, de modo a tratar (ficcionadamente) como pessoa 

(enquanto centro de imputação de normas jurídicas) situações não humanas, que permitissem 

a prossecução de fins humanos – esta doutrina ficou conhecida como Teoria da Ficção
69

-
70

. 

                                                                                                                                                   
Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 545, ss. e IDEM, O Levantamento…, cit., pp. 17, ss.. Entre outros autores 

nacionais, pode ver-se também FRANCISCO MENDES CORREIA, Transformação de Sociedades Comerciais: 

delimitação do âmbito de aplicação no direito privado português, Almedina, Coimbra, 2009, pp.71, ss., o texto 

de A. CRUZ DA ROCHA PEIXOTO, A Noção de Personalidade Jurídica, Coimbra, Imprensa da Universidade, 

1906, em especial nas pp. 73-126, onde o A. faz uma apreciação crítica das diversas teorias que foram sendo 

aventadas para justificar doutrinalmente a existência de pessoas coletivas (ou, na sua terminologia, “pessoas 

sociaes”) e CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral do Direito Civil, vol. I – Introdução, Pressupostos da relação 
jurídica, 5.ª ed., revista e atualizada, UCP, Lisboa, 2009, pp. 508, ss.. 
63 Para mais desenvolvimentos pode ver-se MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 

550, ss.. 
64 Assim, v. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., p. 556 e GUILHERME MOREIRA, 

Instituições…, cit., pp. 154-155. 
65 De entre os quais se destaca Althusius (1586), como nos refere MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, 

IV, Pessoas, cit., p. 558. 
66 Abstração do conceito de pessoa coletiva em relação ao simples somatório de pessoas humanas. 
67 Cfr. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 559-560. 
68 Cfr., para mais desenvolvimentos, MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 564. 
69 Assim, MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 565, ss.. 
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 Extremando as conceções ficcionistas, outros autores (como Jhering [1877] ou Duguit 

[1921]) acabam por negar a existência da personalidade coletiva, enquanto tal, reduzindo as 

pessoas coletivas a um mero expediente técnico-jurídico, a um meio de tutela jurídica de 

interesses coletivos, sendo os verdadeiros titulares desses interesses e direitos (direitos 

subjetivos) as pessoas humanas que integrariam (ou se protegeriam acoberto) essas pessoas 

coletivas
71

. Estas conceções foram designadas teorias negativistas. 

 Em reação contra este apagamento da pessoa coletiva como uma realidade insurgiram-

se diversos autores, dos quais merece destaque Otto von Gierke (1868 e seguintes), 

defendendo a existência na sociedade de realidades ou entidades coletivas, que seriam mais 

do que a pura soma aritmética das pessoas singulares que as integrariam. Surge, assim, a 

teoria orgânica ou realismo orgânico, de que von Gierke veio a ser o principal precursor. 

Para este autor, a pessoa coletiva seria, então, uma realidade orgânica e compósita, um 

organismo social
72

 próprio e distinto das pessoas humanas: ambas seriam pessoas autónomas, 

apenas com realidades diversas
73

. 

 Na sequência desta teoria, outros autores vieram sustentar a existência de substratos 

ideais (como um acervo de bens, manifestações institucionalizadas de vontade ou 

organizações reconhecidas pelo Direito), que seriam personalizados. Porém, também estas 

conceções acabaram por claudicar, uma vez que não forneciam uma resposta cabal ao 

problema da personificação jurídica coletiva
74

. 

 Assim, dada a incapacidade das teorias anteriores fornecerem um critério hábil à 

conceptualização da personalidade coletiva, muitos autores apontaram no sentido daquilo que 

viria a ficar conhecido por realismo jurídico. Ou seja, segundo este entendimento, pessoa 

coletiva é toda realidade (e não uma ficção) não humana que, em virtude de uma construção 

técnico-jurídica (e não de um substrato ideal), é suscetível de titular direitos e obrigações 

(rectius, é-lhe atribuída personalidade jurídica). Esta doutrina acolheu particular acolhimento 

em França, Itália e Portugal. Contudo, muitos autores têm vindo a criticar também esta teoria, 

                                                                                                                                                   
70 Note-se, apenas, que a conceção da natureza ficciosa da personalidade coletiva aparecia já tratada pelos 

canonistas e glosadores como Sinibaldo dei Fieschi e Bártolo. V. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, 

IV, Pessoas, cit., pp. 555-557 e 565-566. 
71 Cfr. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 573, ss.. 
72 Um organismo dotado mesmo de um “corpo”, com “cabeça” e “membros” e com “órgãos funcionais”. Assim, 

von Gierke, apud MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., p. 579. 
73 Para mais desenvolvimentos, v. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 577, ss.. 
74 Para mais desenvolvimentos, v. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 581, ss.. 
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uma vez que consideram não fornecer uma resposta definitiva e completa relativamente à 

problemática acerca da natureza da personalidade coletiva
75

. 

 Atualmente, muitos têm sustentado a desnecessidade de encontrar e formular um 

conceito de pessoa coletiva. Outros, pelo contrário, têm regressado às várias doutrinas 

clássicas, enquanto outros autores têm procurado avançar em busca de uma conceptualização 

da pessoa coletiva e até da própria personalidade jurídica – das quais se destaca a ideia de 

“pessoas coletivas parcelares”, da relativização do conceito de personalidade coletiva (por 

contraponto às conceções absolutizadoras da personalidade jurídica coletiva). A panorâmica 

atual mostra-se, por isso, muito dividida e sem uma dogmática explicativa deste sujeito de 

direito
76

. 

 

8.2. A dogmática atual na doutrina portuguesa 

 

 Como avançámos, a doutrina portuguesa mais recente, de uma forma quase unânime, 

encontra-se imbuída de conceções que se integram na corrente do realismo jurídico. No 

entanto, têm-se levantado algumas vozes apontando em sentidos diversos.  

 

 José Tavares foi, em Portugal, um dos primeiros defensores do chamado “realismo 

jurídico”. Este A. defendia que sempre que existissem (na realidade social) determinados 

agrupamentos de pessoas reunidas para a prossecução de fins ou interesses comuns ou quando 

se verificasse a existência de uma massa de bens afeta à prossecução de determinados fins 

(não individualísticos), e que a prossecução desses fins tivesse um carácter duradouro, o 

Estado deveria conferir a essas organizações personalidade jurídica. Apesar do substrato em 

causa, a pessoa coletiva seria, sempre, uma realidade jurídica
77

.  

 Para Manuel de Andrade, que admite a existência de substratos reais vocacionados 

para a prossecução de fins coletivos, “[a] personalidade colectiva é pois, como a singular, uma 

realidade do mundo jurídico, mas tendo subjacente uma realidade extrajurídica.”
78

 

                                                
75 Para mais desenvolvimentos, v. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 585, ss.. 
76 Para mais desenvolvimentos sobre as teorias que têm sido avançadas hodiernamente, v. MENEZES CORDEIRO, 

Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 590 e ss. e FRANCISCO MENDES CORREIA, Transformação…, cit., 

pp. 76, ss.. Este autor desenvolve várias teorias abordadas em texto, mas com um pendor mais atualista e versado 

essencialmente sobre o nosso direito interno. 
77 Cfr. JOSÉ TAVARES, Os Princípios Fundamentais do Direito civil, vol. II – Pessoas, cousas, fatos jurídicos, 

Coimbra Editora, Coimbra, 1928, pp. 105, ss.. 
78 Cfr. MANUEL DE ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, vol. I – Sujeitos e Objecto, Almedina, 

Coimbra, 1992 (reimp.), p. 50. 
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 Segundo Mota Pinto, que segue na esteira de Manuel de Andrade, “a existência de 

pessoas colectivas resulta da existência de interesses humanos duradouros e de carácter 

comum ou colectivos.”. Desenvolvendo depois o seu raciocínio afirma que “a criação de um 

autónomo centro de imputação das relações jurídicas ligadas à realização desses interesses 

permite uma mais fácil e eficaz consecução do escopo visado.”. Nesta perspetiva, conclui o 

A., “a personalidade coletiva é, pois, um mecanismo técnico-jurídico.” Este A. propõe, 

depois, um conceito de pessoa coletiva. Assim, para ele, as pessoas coletivas “são 

organizações constituídas por uma colectividade de pessoas ou por uma massa de bens, 

dirigidos à realização de interesses comuns ou colectivos, às quais a ordem jurídica atribui a 

personalidade jurídica. Trata-se de organizações integradas, essencialmente por pessoas ou 

por bens, que constituem centros autónomos de relações jurídicas – autónomos mesmo em 

relação aos seus membros ou às pessoas que actuam como seus órgãos.”
79

. 

 Castro Mendes, ao apontar vários elementos da pessoa coletiva
80

 (elementos 

intrínsecos – substrato, organização formal e personalidade – e extrínsecos – fim e objeto), 

defende que “[s]ó há evidentemente pessoa colectiva quando a um substrato dotado de 

organização a ordem jurídica [atribua
81

] personalidade jurídica, susceptibilidade de direitos e 

obrigações.”
82

. 

 Quanto a Hörster, este A., apoiando genericamente em Manuel de Andrade, defende, 

se bem o entendemos, um realismo jurídico, distinguindo, assim, a personalidade coletiva da 

personalidade singular ou humana
83

. 

 Dada a proximidade que liga os autores acima referidos reservámos para este 

momento uma apreciação crítica às posições doutrinais até agora expostas. Num traço 

característico aos vários autores podemos observar que todos, ou quase todos, admitem a 

relevância do substrato social das pessoas coletivas. Todavia, enveredam, em nossa opinião, 

por uma posição excessivamente juridicizada. Passamos a explicar. É certo que as pessoas 

coletivas só têm uma existência jurídica porque a Ordem Jurídica lhes conferiu esse estatuto. 

É, igualmente, certo que só são consideradas pessoas, em sentido jurídico, porque o Direito as 

elevou a tal categoria. É, ainda, correto que uma grande parte da sua orgânica e da sua 

                                                
79 Cfr. MOTA PINTO, Teoria Geral…, cit., pp. 138, ss. e 269, ss. (itálicos do A). 
80 Cfr. CASTRO MENDES, Teoria Geral do Direito Civil, vol. I, 2.ª ed., AAFDL, Lisboa, 1989, pp. 227, ss.. 
81 A omissão no texto original parece-nos dever ser colmatada com recurso a esta expressão, atendendo o sentido 

que o autor parece querer dar. 
82 Cfr. CASTRO MENDES, Teoria…, cit., p. 232 (itálicos do A). 
83 Cfr. HÖRSTER, A Parte Geral do Código Civil Português: Teoria Geral do Direito Civil, Almedina, Coimbra, 

1992, pp. 362-363. 
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modelação interna é produto de um trabalho jurídico de apuro. Todavia, a realidade social que 

está subjacente à origem e existência das pessoas coletivas não pode ser menosprezada na sua 

categorização, sob pena de esvaziarmos de conteúdo útil o relevo social das pessoas coletivas. 

É verdade que a sua natureza é jurídica. Mas é, antes de mais, social. 

 Na opinião de Carvalho Fernandes a pessoa coletiva não é “uma mera forma jurídica 

sem qualquer ligação com o mundo ou a vida social regulada pelo Direito.”. Apesar de 

defender um realismo jurídico, o A. admite “não ser personificável qualquer substrato”. Ao 

invés, o Direito terá critérios de personificação (ancorados em substratos que visem a 

prossecução de interesses coletivos – e não individuais), que evitem o puro arbítrio na 

atribuição de personalidade coletiva
84

. 

 A posição deste A. dá um especial enfoque ao elemento social, para além do elemento 

jurídico sempre presente. Contudo, consideramos que hipervaloriza a relevância da 

prossecução de interesses coletivos na definição de pessoa coletiva. Este facto contrasta, em 

nossa opinião, com os avanços que se têm vindo a sentir na construção do figurino jurídico 

das pessoas coletivas. Pensemos nos casos da SQU
85

 (prevista e regulada nos arts. 270.º-A a 

270.º-G CSC
86

) e da chamada “sociedade subsidiária integrada”
87

, que se encontra prevista no 

art. 488.º CSC . Tratando-se de entes jurídicos personalizados, eles autonomizam-se da pessoa 

do detentor das suas participações sociais (rectius, do seu sócio), sendo, portanto, entes 

jurídicos autónomos. Estes entes têm fins próprios e uma estrutura organizatória própria. No 

entanto, sobretudo no caso de uma SQU (porque pode ser titulada por uma pessoa singular), 

não se pode dizer que esta sociedade comercial prossegue fins coletivos, porquanto dispõe de 

um único sócio. Quer isto dizer que, nesta modalidade, a pessoa coletiva não prossegue fins 

comuns a uma série de pessoas, mas sim os fins individuais do sócio único, em matéria, pelo 

menos, de prossecução do lucro. A SQU mais não é do que um expediente criado pelo Direito 

para responder a um problema central na atividade comercial: a limitação de responsabilidade 

                                                
84 Cfr. CARVALHO FERNANDES, Teoria…, cit., pp. 514, ss.. 
85 Sobre o regime e razões justificativas da introdução das SQU, vide, entre outros, RICARDO COSTA, A 

Sociedade por Quotas Unipessoal no Direito Português, Almedina, Coimbra, 2002, em especial, pp. 113, ss.. 
86 Note-se que a unipessoalidade pode ser originária (cfr. art. 270.º-A, 1 CSC) ou superveniente (cfr. art. 270.º-A, 

2 CSC). 
87 Trata-se de uma sociedade anónima constituída inicialmente por um só sócio – que pode ser uma SQ, uma SA 

ou uma SCA, nos termos do art. 481.º, 1 CSC. Tenha-se, ainda, em consideração que, também, neste domínio 

poderá haver unipessoalidade superveniente (cfr. art. 489.º e 490.º). 
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dos comerciantes (pessoa singular) individuais
88

, uma vez que se cria um ente jurídico 

autónomo, dotado de autonomia patrimonial perfeita. 

 Pedro Pais de Vasconcelos considera que, em consequência de diferentes fundamentos 

ontológicos, mas, ainda assim, de algumas semelhanças, “[a] personalidade colectiva tem 

uma natureza jurídica análoga à da personalidade singular, à da personalidade jurídica das 

pessoas humanas.”. Prossegue o A. chamando a atenção para o facto de apesar de a pessoa 

coletiva ser um centro de imputação autónomo de normas jurídicas “tal não significa que a 

pessoa colectiva seja ontologicamente apenas esse regime jurídico.”. Ao afirmar isto, Pais de 

Vasconcelos, mais do que pôr a tónica no elemento de construção jurídica, atribui especial 

relevo à realidade social subjacente à existência da pessoa coletiva – nomeadamente a 

prossecução de fins e interesses humanos, que diz ser o fundamento que justifica a 

juridicidade das pessoas coletivas. Estas são um instrumento de prossecução de fins humanos. 

Segundo este A. “[a]s pessoas colectivas nascem, ou da institucionalização de agrupamentos 

de pessoas humanas (…), ou da institucionalização de fins de pessoas humanas (…), ou da 

autonomização de massas patrimoniais” e vão ganhando, com o decurso do tempo, uma 

autonomização progressiva em relação aos seus membros. No entanto, Pais de Vasconcelos 

marca uma clara fonteira entre a personalidade humana e a personalidade colectiva, na 

medida em que esta é uma atribuição jurídica e, como tal, pode, a qualquer momento, ser 

retirada, enquanto a personalidade humana se consubstancia na dignidade ontológica da 

pessoa humana e, por isso, é um reconhecimento da ordem jurídica
89

. 

 Cumpre dizer que nos aproximamos muito da posição deste A, como se verá adiante
90

. 

Por agora, diremos, apenas, relativamente à autonomização da pessoa coletiva em relação aos 

seus membros, que, apesar de isso ser verdade na generalidade dos casos, tal entendimento 

encontra hoje um obstáculo com o surgimento da SQU, uma vez que não é possível afirmar, 

pelo menos não tão linearmente, esta autonomização entre a sociedade e o sócio único. 

                                                
88 É certo que o nosso ordenamento jurídico previa (antes da introdução da SQU) um instrumento de limitação 
de responsabilidade dos comerciantes em nome individual – o EIRL (criado pelo DL n.º 248/86, de 25 de agosto, 

sucessivamente alterado) – na medida em que constituía um património, enquanto centro autónomo de 

imputação, separado do património individual do comerciante (cfr. arts. 10.º, 1 e 11.º, 1 DL n.º 248/86, de 25 de 

agosto). Todavia, este instrumento, que não constituía uma pessoa diferente, porquanto não era dotado de 

personalidade jurídica, não teve grande acolhimento na nossa prática comercial (sobretudo devido às regras 

previstas nos arts. 11.º, 2 e 22.º desse Decreto-Lei). Para mais desenvolvimentos, veja-se CATARINA SERRA, “As 

novas sociedades unipessoais por quotas (Algumas considerações a propósito do DL n.º 257/96, de 31 de 

Dezembro)”, in Scientia Ivridica, Janeiro-Junho 1997, XLVI, pp. 115-142, em especial, pp. 125, ss.. 
89 Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria Geral do Direito Civil, 6.ª ed., Almedina, Coimbra, 2010, pp. 136, 

ss. (itálicos do A.). 
90 No ponto seguinte desta secção. 
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 De acordo com José Gabriel Queiró, as pessoas coletivas surgem, em regra, “como 

uma mera criação do Direito, que pode fazer da correspondente técnica uma utilização mais 

ou menos intensiva ou até prescindir dela.”. Porém, admite o A. que, em certos casos 

excecionais, a prossecução de fins humanos por parte de entes coletivos seria de tal forma que 

“assumiriam, eles próprios, uma maneira de ser particular.”. Nestes casos, “seria mesmo 

descabido falar de uma intervenção criadora do Direito.”. Ou seja, poderá verificar-se a 

existência de pessoas colectivas anteriores ao próprio Direito e, portanto, este limitar-se-ia a 

reconhece-las como “pessoas jurídicas ou colectivas… naturais”. Devido à natureza social 

das pessoas coletivas, em geral, estas assentariam, então, num determinado substrato, que 

“tem que ser dotado de meio de actuação jurídica adequados à realização dos fins a que [o 

ente colectivo] está votado”, bem como na prossecução certos fins, que orientarão quer a 

actuação, quer o regime desses entes. Resumindo o seu entendimento na seguinte afirmação 

“a pessoa colectiva configura-se como uma realidade complexa”
91

. 

 Este A., se, por um lado, se parece aproximar das correntes do realismo jurídico, por 

outro lado, parece afastar-se delas quando fala na existência de pessoas coletivas naturais. 

Apesar de não especificar claramente que pessoas serão essas, parece estar a referir-se a 

pessoas coletivas públicas primárias – como o Estado e Autarquias Locais. Ora, em nossa 

opinião, mesmo as pessoas coletivas públicas primárias são o resultado da vida social dos 

seres humanos. O substrato delas, pelo menos numa primeira análise, consubstancia a 

necessidade das pessoas humanas se reunirem em coletividades para prosseguirem fins 

humanos. Nessa medida, na sua base, não se distinguem de sobremaneira de algumas pessoas 

coletivas privadas, como as associações. Nesta perspetiva poderíamos afirmar que quase todas 

as pessoas coletivas são naturais… à necessidade humana de congregar esforço com os seus 

semelhantes para prosseguir fins humanos comuns. Se isto pode ter o seu cunho de verdade, 

não explica cabalmente a “realidade complexa” que envolve a existência de pessoas coletivas. 

 Na opinião de Oliveira Ascensão, não é “sustentável que a personalidade colectiva 

seja uma realidade social que a lei se limita a verificar.”. Pelo caminho, admite que “[a] 

atribuição de personalidade jurídica [colectiva] é precedida da conjugação dos meios pessoais 

e/ou patrimoniais necessários e do mínimo de organização necessário para o funcionamento”, 

que, de resto, diz, “é imposto por lei em todos os tipos de pessoas colectivas” – estes meios 

pessoais e/ou patrimoniais, bem como o carácter organizatório e teleológico (o fim da pessoa 

                                                
91 Cfr. JOSÉ GABRIEL QUEIRÓ, “Pessoa Colectiva”, in Dicionário Jurídico da Administração Pública, vol. IV, 

1994, pp. 337-374, em especial, pp. 337-338, (itálicos do A.). 
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colectiva), constituem os elementos desse substrato mínimo que é exigido por lei. Depois de 

refutar as várias teorias e conceções acerca da natureza da personalidade coletiva conclui “que 

a pessoa colectiva assenta na realidade de que a vida comunitária resulta de um diálogo a 

várias vozes, em que participam entidades que não são já pessoas físicas.”. I.e., “[a]s pessoas 

colectivas correspondem à necessidade de fazer intervir no diálogo social novos actores, além 

das pessoas físicas.”. Acrescenta, nesta sequência, que se afasta “das teorias ditas realistas 

[realismo jurídico], caso estas afirmem a correspondência de cada pessoa colectiva a um ente 

social concreto.”. Posto isto, termina afirmando que “[a]s pessoas colectivas são instituições-

coisas”.
92

 

 Oliveira Ascensão coloca, em nossa opinião, a acentuação correta na existência de 

pessoas coletivas quando se refere à “necessidade de fazer intervir no diálogo social novos 

actores”. De facto, ao constituir-se uma pessoa coletiva, esta surge no comércio jurídico como 

um novo ente, como uma pessoa distinta dos seus membros. Esta existência é uma reclamação 

da vida social. As pessoas coletivas, na prossecução dos mais variados fins, desempenham um 

papel social relevante. Passam a ser entes próprios, dotados de características de autonomia 

que são necessárias à vida em sociedade, quer seja na procura de fins altruísticos, quer seja na 

obtenção do lucro, ou mesmo na necessidade de limitação de responsabilidade dos seus 

membros.  

 Segundo Menezes Cordeiro, “[e]m Direito, pessoa, é, pois, sempre, um centro de 

imputação de normas jurídicas. A pessoa é singular, quando esse centro corresponda a um ser 

humano; é colectiva – na terminologia portuguesa – em todos os outros casos.”. No caso das 

pessoas coletivas “entrarão, depois, novas normas em acção de modo a concretizar a 

«imputação» final dos direitos e deveres.”. Assim, “tudo se passa, então, em modo colectivo”. 

Ou seja, as regras, ainda que se afigurem como dirigindo-se a uma «pessoa» (que, no caso, 

seria uma pessoa coletiva), dirigem-se, na prática, à pessoa humana (que será membro da 

pessoa coletiva), pois só esta é capaz de as compreender e, como tal, ela é a única «pessoa» 

realmente capaz de as executar ou violar. O A. apresenta a sua teoria como “sistemática, 

técnica e funcional” e, ainda, “unitária”. Menezes Cordeiro reconhece, também, que esta 

teoria, “próxim[a] das correntes normativistas e analíticas”, é um expediente de ordem técnica 

precisamente porque os ordenamentos jurídicos hodiernos “concedem personalidade às mais 

variadas entidades, independentemente do seu substrato”, não sendo, por isso, “viável induzir 

                                                
92 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria…, I, cit., pp. 218-219, 221-223, 229-233, 238, 241, e passim. 
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uma definição plausível da pessoa colectiva que mantenha uma referência a um qualquer 

substrato.”
93

. 

 Menezes Cordeiro alerta, sabiamente, para a dificuldade de encontrar um conceito 

unívoco de pessoa coletiva. Os avanços da ciência jurídica têm, de facto, constituído entes 

jurídicos sem que o seu substrato possa ser reconduzido às doutrinas tradicionais. Contudo, 

reduzir a pessoa coletiva (mesmo que numa tentativa de relativizar o conceito a fim de abarcar 

outras realidades que são centros de imputação de normas, mas não se encontram dotadas de 

personalidade jurídica) a um mero atomismo ou à colocação do enfoque nas pessoas humanas 

que a integram, parece-nos exagerado. Por conseguinte, entendemos que conceber desta 

forma a pessoa coletiva é cair num ficcionismo perigoso, porquanto acaba por desconsiderar, 

a priori, a sua personalidade jurídica, quando a desconsideração (ou levantamento) é um 

expediente que só deverá ser usado em casos limites de abuso da personalidade coletiva por 

parte dos sócios
94

. Não ousamos questionar a afirmação, porque nos parece, em última 

instância, um “facto assente” que quem redige, compreende, executa e, até mesmo, quem 

viola leis são sempre pessoas humanas. Acontece, porém, que ao atribuir personalidade 

jurídica a outras realidades que não o Homem, a Ordem Jurídica cria entes juridicamente 

autónomos e distintos dos seus membros. Os titulares dos órgãos sociais ao atuarem em nome 

da sociedade fazem-no vinculados a um liame de organicidade
95

: a vontade por eles 

manifestada é a vontade da sociedade, a sua atuação é a atuação da sociedade. Se assim não 

fosse como justificar, por exemplo, a responsabilidade penal das pessoas coletivas (cfr. art. 

11.º CP)? A pessoa coletiva é um todo superior à pura soma das partes. É assim que, em nosso 

entender, ela deve ser encarada. Reduzi-la à soma das partes é tirar sentido útil à 

personificação e à complexa estrutura organizatória que normalmente caracteriza as pessoas 

coletivas. 

 Para Coutinho de Abreu “a personalidade colectiva aparece como expediente utilizável 

por muitas e diferenciadas organizações (institucionais, fundacionais, associativas, 

societárias) através do qual a ordem jurídica atribui às mesmas a qualidade de sujeitos de 

direito, de autónomos centros de imputação de efeitos jurídicos.”. A personalidade aparece, 

assim, como uma pura técnica jurídica, descomprometida de considerações ético-jurídicas e 

                                                
93 Cfr. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 594-598, (itálicos do A.). 
94 Efetivamente, a desconsideração da personalidade coloca-se sobretudo no âmbito das sociedades comerciais. 

Sobre a desconsideração da personalidade coletiva vide, entre outros, MENEZES CORDEIRO, O Levantamento…, 

cit., pp. 101, ss. e IDEM, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 699, ss., e COUTINHO DE ABREU, 

Curso…, II, cit., pp. 176, ss.. 
95 Cfr. COUTINHO DE ABREU, Curso…, II, cit., p. 585. 
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politico-ideológicas. A pessoa colectiva será, em sua opinião, uma “realidade jurídica, criação 

(recente) do direito.”. Para o A., dado que “é muitas vezes pouco nítida a fronteira que separa 

as pessoas colectivas de certas não-pessoas” (como será o caso das sociedades comerciais 

antes do registo [cfr. arts. 36.º, ss] – as chamadas sociedades irregulares) será, então, de 

“afirmar (…) a subjectividade jurídica de grupos sociais e de outros entes organizados mas 

desprovidos de personalidade colectiva”, devendo, assim, “negar-se que os sujeitos de direitos 

e deveres ou de relações jurídicas têm de ser pessoas”. Por isso, defende uma não 

absolutização (ou antes, uma relativização) do conceito de personalidade coletiva. Todavia, 

apesar da relativização do conceito de personalidade coletiva, Coutinho de Abreu entende que 

este conceito desempenha, ainda, funções relevantes: desde logo, a desnecessidade de 

enumeração doutrinal e/ou jurisprudencial das diversas espécies de pessoas coletivas, bem 

como significa, em princípio, que alguns regimes previstos para as pessoas coletivas não 

sejam aplicáveis às entidades sem personalidade jurídica; ademais, a personalidade jurídica 

coletiva torna mais evidente autonomização entre o ente coletivo e as pessoas humanas que o 

integram, nomeadamente numa perspetiva de autonomia patrimonial (que pode, porém, não 

ser perfeita) – ainda que não carecesse de personalidade para se efetivar legalmente a 

autonomia patrimonial; por fim, o conceito de pessoa coletiva desempenharia uma “função 

ideológica”, que seria expressa na limitação da responsabilidade dos sócios (ainda que advirta 

o A. ser esta limitação anterior à introdução do conceito de pessoa coletiva)
96

. 

 Cumpre analisar a posição deste A.. Coutinho de Abreu defende, entre nós, um 

conceito
97

 de subjetividade jurídica, como a qualidade de se ser titular de direitos e obrigações 

– que é a clássica definição de personalidade jurídica. Ao usar o exemplo das sociedades 

irregulares
98

 pretende chamar a atenção para a existência de diversos entes que, apesar de 

serem titulares de direitos e de obrigações, não são pessoas coletivas, porquanto não dispõem 

de personalidade jurídica. É o que, de facto, acontece com as sociedades comerciais antes do 

registo, uma vez que só o registo definitivo é atributivo de personalidade jurídica, nos termos 

do art. 5.º CSC. Outros casos de coletividades humanas como as associações sem 

personalidade jurídica (cfr. arts. 195.º ss CC) e as comissões especiais (cfr. arts. 199.º, ss CC) 

                                                
96 Cfr. COUTINHO DE ABREU, Curso…, II, cit., pp. 163, ss., (itálicos do A.). 
97 Que é também defendido por alguns autores alemães, de entre os quais se destaca Binder. 
98 Sobre as sociedades antes do registo, v., entre outros, RAMOS, MARIA ELISABETE, "Constituição das 

sociedades comerciais", em COUTINHO DE ABREU (coord.), Estudos de Direito das Sociedades, 10.ª ed., 

Almedina, Coimbra, 2010, pp. 42-94, em especial, pp. 58, ss., e COUTINHO DE ABREU, Curso…, II, cit., pp. 117, 

ss.. Numa concepção curiosa, admitindo a possibilidade de se verificar uma personalidade jurídica das 

sociedades irregulares, v. OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Comercial, vol. IV – Sociedades Comerciais: Parte 

Geral, Lisboa, 2000, pp. 170, ss.. 
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poderiam ser apontados como exemplos de realidades coletivas não personificadas, mas que 

são titulares de direitos e de deveres. No entanto, há que notar, pelo menos no nosso 

ordenamento jurídico, a existência de entidades sem personalidade constitui a exceção e não a 

regra. Com efeito, o Direito pretende regular, também, realidades da vida que, não obstante 

não terem sido personificadas, têm uma existência social que carece de uma adequada 

resposta por parte da Ordem Jurídica, uma vez que intervêm nela em modo coletivo. Assim, a 

concessão de titularidade de direitos e obrigações a outros entes não é, em nosso entender, 

uma desvalorização do conceito de pessoa coletiva. Pelo contrário. Trata-se de uma assunção 

da existência de realidades concretas que, pontualmente, exigem um tratamento jurídico. E 

não deixa de haver, também, uma consideração de um carácter algo transitório (como 

acontece com as sociedades irregulares ou comissões especiais) ou, pelo menos, organizado 

em moldes mais simplistas, como a tradução de uma realidade de facto (como será, em muitos 

caos, a situação das associações sem personalidade jurídica e comissões especiais). Entender a 

personalidade jurídica como uma função ideológica por, ao criar-se um novo e autónomo 

ente, significar a existência de uma autonomia patrimonial (que pode não ser perfeita) e da 

limitação de responsabilidade por dívidas é, em nossa opinião, igualmente muito redutor. Não 

nos podemos esquecer que o Direito visa regular a vida das pessoas em sociedade. Muitas 

delas não têm conhecimentos técnico-jurídicos para entender o que é uma autonomia 

patrimonial ou limitação de responsabilidade. Ora, criar um ente jurídico que seja socialmente 

reconhecido como uma pessoa diferente dos sócios, ajuda a demonstrar e a justificar esses 

conceitos. E isto não é de somenos importância. Quando se cria um ente jurídico autónomo, 

exceção é a responsabilidade não ser limitada ou a autonomia patrimonial não ser perfeita. Por 

outro lado, as pessoas coletivas são dotadas de uma estrutura organizatória própria e 

tendencialmente complexa. Esta orgânica interna acaba por criar nos terceiros a noção de 

pessoa/organização diferente da(s) pessoa(s) que integra(m) a pessoa coletiva,permitindo, em 

muitos casos, a prossecução autónoma dos fins próprios. Por outro lado ainda, a existência de 

um nome – firma ou denominação
99

 – para nomear a pessoa coletiva, não só a permite 

identificar e distinguir (nomeadamente no comércio, com as sociedades comerciais), como 

também concorrer para criar uma noção de ente jurídico autónomo. Defendemos, por isso, 

que dizer que a que a personalidade coletiva tem uma função ideológica é inegável. Contudo, 

                                                
99 Que existe para qualquer tipo de sociedade comercial e mesmo para outras pessoas coletivas – cfr. arts. 36.º, ss 

RRNPC. É certo que o comerciante em nome individual também tem que adotar uma firma, nos termos dos arts. 

13.º, 1 e 18.º, 1 CCom e do art. 38.º RRNPC. No entanto, consideramos que a firma assume aqui uma natureza 

algo diferente da das pessoas coletivas: a de distinguir aquele comerciante dos demais e acentuar a sua atuação 

comercial, quando for o caso disso. 
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consideramos que essa função é também essencial no comércio jurídico, o qual deve adotar os 

mecanismos mais adequados a uma justa e compreensiva regulação da vida social. Quanto aos 

casos de subjetividade sem personalidade, entendemos ser um expediente jurídico para 

regular situações de facto. Ainda que a comparação possa ser exagerada, pensamos que pode 

ser ilustrativo da nossa opinião o seguinte exemplo: o casamento é um contrato celebrado 

entre duas pessoas que pretendem constituir família, nos termos do art. 1577.º CC e demais 

disposições aplicáveis; no entanto, a realidade da vida é mais complexa e nem sempre se 

cinge a formas rígidas, pois, na prática, duas pessoas podem-se juntar para constituir família 

em condições análogas às do casamento, mas sem o vínculo contratual que é o casamento. O 

Direito sentiu, por conseguinte, necessidade de regular estas situações – uniões de facto
100

 –, 

conferindo direitos e deveres aos unidos de facto, sem, contudo, beliscar a instituição do 

casamento. Assim também, os entes sem personalidade jurídica surgem, muitas vezes, porque 

o Direito compreende que nem toda a realidade se subsume a fórmulas rígidas. Mas não 

menospreza, por isso, a existência de pessoas coletivas. Há ainda um outro argumento que 

entendemos ser de especial relevo para fundamentar a nossa discordância relativamente à 

relativização do papel das pessoas coletivas. Este é de âmbito mais comercial, mas não deixa 

de ser de menor relevo. Nos termos dos arts. 13.º, 1, 7.º e 2.º do CCom, as pessoas humanas 

que fizerem da sua profissão a prática de actos de comércio serão consideradas 

comerciantes
101

. E nos termos do art. 13.º, 2 CCom são, também, comerciantes as sociedades 

comerciais. Sendo as sociedades comerciais os comerciantes, os sócios – os seus proprietários 

–, ou até os seus administradores, enquanto tais, não se tornam comerciantes pelo simples 

facto de a sociedade comercial ser um ente jurídico diferente e autónomo deles. Não fosse 

esta autonomia clara entre sujeitos – que só a personificação garante – e estas pessoas seriam, 

em princípio
102

, comerciantes, com muitas consequências desagradáveis que poderiam advir 

dessa qualificação
103

. 

 Por fim, refira-se uma posição avançada recentemente por Francisco Mendes Correia. 

Este A., seguindo o trilho de Uwe John, propôs “no cruzamento entre o direito das pessoas e o 

direito das associações, decompor os vários elementos que formam a pessoa jurídica enquanto 

                                                
100 Lei n.º 7/2001, de 11 de Maio, sucessivamente alterada. 
101 Para mais desenvolvimentos, v. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, vol. I – Introdução, actos 

de comércio, comerciantes, empresas, sinais distintivos de comércio, 7.ª ed., Almedina, Coimbra, 2009, pp. 95, 

ss.. 
102 Dizemos em princípio porque o Direito podia encontrar outras soluções. Todavia, não resultariam, em nossa 

opinião, de forma tão cristalina como esta. 
103 Estamos a pensar, v.g., no caso da situação regulada pelo disposto nos arts. 1961.º, 1, d) CC e 15.º CCom. 
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unidade organizacional relevante.”. Esses elementos seriam, então: a organização de atuação 

– que é formada pelos órgãos que representam (externamente) a pessoa coletiva (através dos 

seus titulares) e que, dessa forma, permitem que esta seja um centro autónomo de imputação e 

produção de efeitos jurídicos; o centro de responsabilidade – segundo Mendes Correia, não 

seria necessário, para afirmar a sua operacionalidade, que só este ente jurídico autónomo 

respondesse, bastando que este centro autónomo seja, também (e não em exclusivo), um 

“sujeito de responsabilidade”; e, por último, a pessoa coletiva, para poder ser um centro de 

produção de efeitos jurídicos, terá que ter um “ponto de referência”, uma marca de 

identidade, que a torne cognoscível e identificável, enquanto centro autónomo, relativamente 

aos demais decisores
104

. 

 É nossa convicção que a posição sufragada por este A. incorre em alguns vícios e 

obstáculos insuperáveis. Desde logo, no tocante à responsabilidade do ente, esta conceção 

peca por não ser possível afirmar que esta característica seja exclusiva das pessoas coletivas. 

Com efeito, no caso, por exemplo, das associações sem personalidade jurídica existe um 

fundo comum (cfr. art. 196.º CC) que responderá, em primeira linha, pelas dívidas 

validamente contraídas em nome desta associação, nos termos do disposto no art. 198.º
105

. 

Mas, ainda assim, não temos aqui um ente personalizado. Por outro lado, é possível encontrar, 

em muitas circunstâncias, um ponto de referência de autonomização no caso de sociedades 

comerciais que, antes do registo definitivo, intervêm no comércio jurídico, não estando ainda 

dotadas de personalidade jurídica
106

. Nestas situações as sociedades irregulares podem mesmo 

atuar “aos olhos de terceiros” como um ente jurídico autónomo – até porque podem deter já 

uma firma (cfr. art. 9.º, 1, c) CSC e arts.13.º, 2 e 18.º, 1 CCom. e art. 37.º RRNPC) –, embora 

não o sejam verdadeiramente. 

      

8.3. Posição adotada – sentido e função da personificação da pessoa coletiva 

 

 Consideramos, não obstante as várias teorias explicativas e concetualizadoras da 

natureza onto-jurídica da pessoa coletiva, que a realidade da vida e a necessidade de o Direito 

                                                
104 Cfr. FRANCISCO MENDES CORREIA, Transformação…, cit., pp. 93, ss.. 
105 Entendemos que se trata já de um património autónomo. No mesmo sentido apontam PIRES DE 

LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, Vol. I (artigos 1.º a 761.º), 4.ª ed. revista e actualizada por M. 

Henrique Mesquita, reimp., Coimbra Editora, Coimbra, 2011, p. 188. 
106 Entendemos, com a generalidade da doutrina, que se as sociedades comerciais irregulares praticarem atos de 

comércio mesmo antes do registo definitivo não gozam, por essa razão, de personalidade jurídica. No mesmo 

sentido, v. COUTINHO DE ABREU, Curso…,I, cit., pp. 149-151. Em sentido contrário, v. OLIVEIRA ASCENSÃO, 

Direito Comercial…, I, cit., pp. 170, ss.. 



Nuno Alonso Paixão 

  

48 

 

acompanhar as transformações sociais que vão ocorrendo (e que se têm imposto e sobreposto 

às várias doutrinas apresentadas) torna hoje em dia quase impossível encontrar um conceito 

unívoco de pessoa coletiva. Difícil é também apontar os fundamentos que presidiram e 

presidem à opção legislativa de atribuir personalidade jurídica a um determinado ente (ou 

categoria de entes). 

 Contudo, entendemos, ainda assim, ser de salutar e de crucial importância a demanda 

por um critério definidor ou atributivo de personalidade jurídica coletiva. 

 Não nos arrogamos uma solução definitiva do problema. Temos, tão-só, o ensejo de, 

ao expor o nosso ponto de vista, contribuir para a discussão em torno desta vexata quaestio. 

 Mais que encontrar uma teoria definidora e agregadora da complexa realidade que 

circunda a existência de pessoas coletivas é fundamental compreender o real e efetivo 

alcance, bem como a importância prática da existência de pessoas coletivas, enquanto sujeitos 

autónomos de direito. 

 Em nossa opinião, a pessoa coletiva é uma realidade socio-jurídica, uma decorrência 

da vida social à qual o Direito deu as roupagens necessárias para que estas entidades 

pudessem prosseguir, nas melhores condições possível, os fins aos quais se encontram 

vinculadas. 

 É uma realidade social, porquanto o elemento característico a todas as pessoas 

coletivas é a prossecução de fins humanos – desde fins altruísticos a fins puramente 

egoísticos, como é a prossecução do lucro. A pessoa coletiva é sempre constituída para 

prosseguir um, ou mais, fins humanos
107

. Assim, a sua existência torna-se uma exigência da 

natureza social do Ser Humano, indispensável à sua realização pessoal. 

 A sua contemplação legal mais não visa que dar uma resposta eficiente às 

necessidades que se fazem sentir na vida social do Homem. Mais do que uma pura criação 

jurídica baseada na realidade social subjacente, a existência de pessoas coletivas é uma 

necessidade social, uma decorrência da necessidade de o Homem se realizar através da 

prossecução de variados fins
108

. Esta exigência social pode ser facilmente decifrável quando 

se trate de uma associação que prossiga fins egoísticos (v.g., associação constituída por um 

                                                
107 Mesmo no caso dos ACE (nos termos das Base I, II e IV da Lei n.º 4/73, de 4 de junho) e AEIE (de acordo 

com o disposto no art. 1.º do DL n.º 148/90, de 9 de maio e o previsto no art. 3.º, 1 do Regulamento (CEE) n.º 

2137/85, de 25 de julho de 1985) a prossecução de fins humanos é evidente, na medida em que a sua criação visa 

potenciar a obtenção do lucro dos seus membros. 
108 Neste sentido, a contemplação legal das pessoas coletivas é, de certo modo, uma manifestação de dois direitos 

fundamentais da pessoa humana: a liberdade de associação (cfr. art. 46.º CRP) e o livre desenvolvimento da 

personalidade (cfr. art. 26.º CRP). 
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grupo de pessoas que gosta de poesia e semanalmente se reúne para declamar) ou altruísticos 

(e.g., ajuda de pessoas carenciadas), ou quando se trate, por exemplo, de uma sociedade 

comercial que (através da congregação de esforços dos sócios
109

) pretende ter meios 

suficientes para prosseguir o lucro e o repartir
110

, ou quando se trate de uma fundação, 

constituída por uma massa de bens vocacionada para a prossecução de fins de interesse 

social
111

 (v.g., descoberta de um tratamento eficaz para a Sida). 

 Noutros casos, porém, esta dimensão não será tão simples de explicar. 

 A recente introdução das SQU
112

 é um destes casos fronteira. Com efeito, não é 

possível descortinar, pelo menos à primeira vista, o enquadramento deste tipo societário nos 

cânones clássicos das pessoas coletivas, porquanto o seu principal fundamento se prende com 

questões de limitação de responsabilidade do comerciante pessoa singular
113

. Julgamos, ainda 

assim, que este tipo societário se enquadra na nossa conceção de pessoa coletiva, uma vez que 

a sua criação visou dar resposta a uma exigência social de realização humana, através da 

busca de fins idóneos a essa realização. Em nossa opinião, é possível encontrar nelas os três 

elementos mínimos, que são normalmente exigidos por lei à constituição de pessoas 

coletivas
114

. Na SQU, apesar de um único sócio, há um substrato material que resulta de uma 

conjugação entre o elemento pessoal (ainda que seja um só sócio) e o elemento patrimonial
115

, 

assim como haverá, em nosso entender, um elemento formal (na medida em que, para além do 

ato constitutivo ou dos estatutos, há, ainda que amiúde, indícios de uma certa estrutura 

organizatória própria – cfr. art. 270.º-E), e um elemento teleológico (a prossecução do lucro e 

a distribuição aos sócios [mesmo que, neste caso, seja um único sócio], que é o escopo de 

                                                
109 Os sócios, quer seja uma sociedade civil, quer seja uma sociedade comercial, terão que contribuir sempre para 

a sociedade, logo na sua entrada, com bens ou serviços – cfr. art. 980.º CC, aplicável às sociedades comerciais ex 

vi art. 1.º CSC. Para mais desenvolvimentos sobre o regime das entradas nas sociedades, vide PAULO DE TARSO 

DOMINGUES, Variações sobre o Capital Social, Almedina, Coimbra, 2009, pp. 172, ss.. 
110 O fim de qualquer sociedade é sempre a obtenção de lucro e a sua distribuição pelos sócios – cfr. art. 980.º 

CC, aplicável às sociedades comerciais por força do art. 1.º CSC. 
111 Uma vez que, nos termos dos arts. 157.º e 188.º, 1 CC, a fundação (para ser reconhecida – cfr. art. 158.º, 2 

CC) terá que prosseguir fins considerados de “interesse social”. 
112 Operada pelo DL n.º 257/96, de 31 de Dezembro. 
113 Embora tenha, também, uma outra vantagem decorrente do facto de o sócio único não ser comerciante, mas 

sim a SQU – cfr. art. 13.º, 2 CCom. 
114 Para mais desenvolvimentos sobre os elementos mínimos que são exigidos por lei, vide OLIVEIRA ASCENSÃO, 

Direito Civil Teoria…, I, cit., pp. 221-223, posição que, aliás, subscrevemos.  
115 Ainda que, de acordo com a recente alteração ao CSC, operada pelo DL n.º 33/2011, de / de Março, o 

elemento patrimonial tenha sido reduzido a, pelo menos, €1, por força das disposições conjugadas dos arts. 

201.º, 202.º, 1, 219.º, 3 CSC, aplicáveis às SQU ex vi art. 270.º-G CSC, e do art. 270.º-A CSC. Mesmo que seja 

apenas €1, é de considerar que há elemento patrimonial (que faz, ademais, parte da noção de sociedade, nos 

termos do art. 980.º CC, aplicável às sociedades comerciais por força do art. 1.º CSC). Não podemos ainda 

esquecer que, de acordo com o disposto no art. 218.º CSC, que se deve considerar aplicável às SQU por força do 

art. 270.º-G CSC, será obrigatória a constituição de uma reserva legal de, pelo menos, €2500. 
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qualquer sociedade – cfr. art. 980.º CC). É por estas razões que consideramos que a SQU, 

ainda que tenha surgido como forma de limitação de responsabilidade, resulta de uma 

exigência da vida social, é uma realidade social que prossegue um fim humano (mesmo que 

seja um fim humano individual
116

). Ademais, a possibilidade conferida pelo art. 270.º-E, 1 

CSC de o sócio único poder nomear gerentes é uma prova que este esquema societário encara 

o sócio único e a sociedade como entes jurídicos autónomos, visto que, podendo ter um 

gerente diferente da pessoa do sócio, a existência de fins próprios e autónomos da sociedade 

ganha alguma relevância. 

 Note-se que um dos elementos mais importantes para a existência e definição das 

pessoas coletivas é o seu fim. Todavia, não é qualquer fim humano que pode ser enquadrado 

no âmbito de uma pessoa coletiva
117

. 

 Por outro lado, sendo uma realidade social, a pessoa coletiva não deixa de ser uma 

realidade jurídica. O legislador, apercebendo-se de que “a vida comunitária resulta de um 

diálogo a várias vozes, em que participam entidades que não são já pessoas físicas”
118

, 

configurou estas entidades, dotando-as de personalidade jurídica e dos consequentes meios 

necessários e adequados à prossecução, no comércio jurídico, das finalidades que presidiam à 

sua existência. 

 Chegamos, assim, à categoria abstrato-concreta da pessoa coletiva, enquanto sujeito 

autónomo de direitos e de deveres. Portanto, apesar de ser uma realidade social, só há uma 

pessoa coletiva, em sentido jurídico, quando a lei atribua (ou permita atribuir
119

) 

personalidade jurídica a um tipo de entidade social que preencha os requisitos considerados 

necessários a uma tutela jurídica adequada à prossecução do fim visado e haja uma concreta 

realidade social que respeite esses mesmos requisitos
120

. Dito por outras palavras: para que 

haja pessoa coletiva a realidade social subjacente tem que ser dotada de elementos mínimos 

                                                
116 E este será o maior entorse ao seu enquadramento no seio das pessoas coletivas, uma vez que não há a 
partilha de um fim comum ou coletivo. 
117 Sobre os fins da pessoa coletiva, trataremos, com maior acuidade, nos pontos 9 e 10. 
118 Como diz OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria…, I, cit., p. 232. 
119 Como acontece com as sociedades civis puras, relativamente às quais a lei, apesar de não atribuir diretamente 

personalidade jurídica, permite que essa lhes seja conferida – cfr. art. 157.º CC. 
120 Ao afirmarmos que só há personalidade coletiva quando a lei a atribua ou permita atribuir, não nos estamos a 

referir propriamente a uma atribuição concreta, casuística de personalidade (apesar de esta se verificar no caso 

das fundações – cfr. art. 158.º, 2 CC) a um determinado ente. Referimo-nos, sim, aos tipos (ou construções) de 

pessoas coletivas que são reconhecidos, em abstrato, pela lei (e.g., associações, fundações, sociedades, 

cooperativas, entre outros). Neste sentido, só haverá, em concreto, uma pessoa coletiva se uma organização se 

subsumir a um dos tipos legalmente previstos. 
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legais
121

 indispensáveis à subsunção desse ente concreto aos tipos abstrato-legais de pessoas 

coletivas. 

 Sendo certo que a pessoa coletiva prossegue fins humanos
122

 – essencialmente fins que 

são característicos e comuns aos seus membros – não é menos verdade que, a partir da sua 

institucionalização como ente jurídico autónomo, esses fins passam a ser próprios da pessoa 

coletiva. Ela prossegue-os por “dever de ofício”. E, geralmente, com o decurso do tempo, 

esses fins da pessoa coletiva vão ganhando uma cada vez maior autonomização em relação 

aos fins próprios dos seus membros
123

. 

 A atribuição de personalidade jurídica a este ente coletivo, não só cria uma nova 

pessoa no comércio jurídico, como confere, também, um carácter de autonomia, 

institucionalização e ampla proteção aos fins ou interesses que constituem escopo da pessoa 

coletiva. Os fins da pessoa coletiva serão, então, fins próprios dela. Ainda que possam ser 

comuns aos fins dos seus membros, eles podem entrar em conflito, porque se trata de pessoas 

jurídicas distintas (e muitas vezes com interesses conflituantes). Haverá, nesses casos, que 

procurar gizar esta autonomia, por forma a salvaguardar os interesses próprios da pessoa 

coletiva.  

 Nesta medida, a personificação das pessoas coletivas é um instrumento indispensável à 

prossecução dos fins por elas visados. Não fora assim, seria extremamente difícil a estes entes 

coletivos alcançar os fins que nortearam a sua constituição.  

 Por outro lado, a personalidade jurídica, ao criar um ente autónomo, permite que estas 

entidades perdurem no meio jurídico-social para além das pessoas singulares que as integram. 

Se é verdade que em certos casos a sua existência está dependente da manutenção dos seus 

membros (porque a pessoa coletiva não “vive” sem eles), não é menos verdade que estes 

podem ir mudando e a pessoa coletiva ir permanecendo. 

                                                
121 Um elemento material (um conjunto de pessoas, uma massa de bens afeta a um fim específico ou um 

conjunto de pessoas e bens), um elemento formal (um ato constitutivo e/ou estatutos, bem como uma estrutura 

organizatória interna) e um elemento teleológico (o fim visado). Seguimos neste ponto o ensinamento de 

OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria…, I, cit., pp. 222, ss.. 
122 Mesmo que uma pessoa coletiva seja constituída por outra pessoa coletiva (o que muitas vezes acontece no 

âmbito fundacional, societário, cooperativo e no caso dos ACE e AEIE), os fins que umas e outras prosseguem 

serão, por força da lei e do substrato social que as rodeia e que norteou o legislador na sua configuração jurídica, 

necessariamente fins humanos. De facto, as fundações, para serem reconhecidas, têm que visar fins de interesse 

social, nos termos dos arts. 157.º e 188.º, 1 CC. As sociedades (art. 980.º CC), as cooperativas (art. 2.º, 1 

CCoop.) e os ACE (Base I, n.º 1 e Base II n.º, 1 do DL n.º 4/73, de 4 de junho) e AEIE (art. 3.º, 1 Regulamento 

(CEE) n.º 2137/85, de 25 de julho de 1985) visam prosseguir (no caso das sociedades) ou potenciar (no restantes 

casos) o lucro e/ou a defensa de vários interesses dos seus membros, que, apesar de poderem ser, mediatamente, 

pessoas coletivas, estas terão como membros pessoas singulares que, através deste esquema organizatório, 

visam, em última linha, defender os seus interesses. 
123 No mesmo sentido, v. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria…, cit., p. 138. 
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 Por essa razão, a pessoa coletiva constitui um todo autónomo, que é superior à pura 

soma dos elementos que a compõem. 

 A pessoa coletiva, não obstante a possibilidade de ser criada por um determinado 

período de tempo, tem um carácter, tendencialmente, permanente ou duradouro na 

prossecução desses fins. A esse facto não será alheia a ideia que lhe está subjacente: a 

prossecução de fins, tendencialmente comuns ou coletivos a uma série de pessoas humanas. 

 Esta capacidade de perdurar no tempo é uma das justificações da institucionalização 

dos seus fins, como finalidades fundantes da vida social do homem. 

 A atribuição de personalidade jurídica é, então, um dos fatores essenciais não só à 

autonomização da pessoa coletiva e à sua institucionalização no meio social, mas também à 

defesa dos fins ou interesses que ela prossegue.  

 No entanto, podemos encontrar no universo jurídico entidades dotadas de direitos e/ou 

deveres (com subjetividade jurídica ou personalidade rudimentar
124

) sem que sejam, apesar 

disso, consideradas pessoas jurídicas. Porém, ainda que tenham direitos e deveres, a sua 

capacidade de defesa e de prossecução dos seus fins e objetivos é limitada e redutora, 

precisamente porque se trata, na maioria dos casos, de realidades de facto
125

 ou de situações 

transitórias
126

 que, devido à sua atuação no comércio jurídico, carecem de um pequeno 

conjunto de direitos e deveres, sob pena de se encontrar um vazio de regulamentação 

relativamente a realidades que, pela sua simples existência prática, exigem, também, uma 

tutela do Direito. 

 Todavia, a sua existência não pode ser comparada à criação de pessoas coletivas, por 

toda a distinta realidade que as circunda. 

 A atribuição de personalidade jurídica permite que o novo centro de imputação de 

direitos e deveres tenha uma capacidade jurídica, em princípio, tão ampla quanto necessária 

para, no comércio jurídico, prosseguir nas melhores condições possível os fins que procura 

realizar. Só esta personificação permite assegurar, em nossa opinião, a adequada tutela 

jurídica indispensável à prossecução do escopo visado e à sua institucionalização
127

. 

Consideramos, por isso, fundamental a atribuição de direitos de personalidade às pessoas 

                                                
124 Terminologia usada por Paulo Cunha para se referir a capacidade jurídica parcelar de certos entes. Para mais 

desenvolvimentos, v. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 599, ss.. 
125 Como será o caso de muitas comissões especiais e associações sem personalidade jurídica. 
126 Pensemos no caso das sociedades comerciais antes do registo definitivo. 
127 Ora, isto não se verifica, pelo menos com esta amplitude no caso de entidades dotadas apenas de 

subjetividade jurídica ou personalidade rudimentar, porquanto dispõem, apenas, de direitos e deveres casuísticos, 

vocacionados, essencialmente, para resolver problemas de ordem prática. 
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coletivas na medida em que sejam compatíveis com a sua natureza e indispensáveis à 

prossecução dos seus fins
128

. 

 Desta forma, a pessoa coletiva afigura-se-nos como uma realidade de duas índoles: 

social e jurídica; que se complementam por forma a garantir a realização do Homem em 

sociedade. 

 Em todo o caso, e por muito merecedoras de tutela jurídica que as pessoas coletivas 

possam ser, estas são, como vimos, profundamente distintas, nos seus fundamentos e na sua 

natureza, das pessoas humanas
129

. 

 Ainda que prossigam fins ou interesses humanos, ao autonomizarem-se daquelas, 

enquanto centros de imputação independentes de direitos e de deveres, justificam uma tutela 

adequada e compatível apenas com a sua natureza. Não podemos pretender, por isso, 

equipará-las de tal forma às pessoas humanas a ponto de nos “esquecermos” do que elas 

realmente são e o que elas realmente fazem. Apesar de ontologicamente distintas, aproximam-

se em alguns aspetos, sem, contudo, se confundirem.  

 Em momento algum uma pessoa coletiva tem uma dignitatis tal, que se possa 

configurar como humanae. Nem, tão-pouco, se lhe pode atribuir qualidades humanas que, de 

facto, em virtude da sua natureza, ela não possui. Porém, dada a configuração e relevância 

social e jurídica que assume, deve ser-lhe reconhecida, pelo menos em parte, uma dignitatis 

personae decorrente da sua natureza, enquanto pessoa jurídica, e da função social que 

desempenha. 

 

9. Os fins das pessoas coletivas 

 

 Um dos elementos essenciais para a constituição, e funcionamento, de uma pessoa 

coletiva é o seu fim – o seu elemento teleológico.  

 Este fim pode assumir duas grandes modalidades
130

: fim interessado ou egoístico e fim 

desinteressado ou altruístico. Diz-se que o fim é interessado quando a pessoa coletiva é 

constituída no interesse ou em proveito próprio dos seus membros – digamos que há uma 

atuação “intra muros”. Pelo contrário, a pessoa coletiva será de fim desinteressado quando os 

                                                
128 Porém, trataremos desta temática com maior desenvolvimento adiante. 
129 Pense-se, por exemplo, que é possível desconsiderar a personalidade jurídica das pessoas coletivas, enquanto 

que é completamente absurdo e inadmissível, a luz da dignidade humana, desconsiderar a personalidade jurídica 

da pessoa humana. Para mais desenvolvimentos, v. supra, nota 94. 
130 Sobre este ponto, vide, inter alia, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria…, I, cit., pp. 233, ss. e CASTRO 

MENDES, Teoria…, cit., pp. 232, ss.. 
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seus membros não visarem, através dela, receber um benefício próprio – poderíamos dizer 

que, neste caso, a atuação da pessoa coletiva será, essencialmente, uma atuação “extra 

muros”. Por seu turno, as pessoas coletivas de fins interessados podem ter um fim económico 

ou um fim não económico, consoante a sua atuação na prossecução do seu fim vise ou não 

obter um benefício ou um interesse de cariz económico. Por fim, o fim interessado económico 

pode ser lucrativo ou não lucrativo, na medida em que a criação dessa pessoa coletiva tenha 

como escopo a obtenção ou não do lucro (i.e., de um saldo positivo, um acréscimo 

patrimonial)
131

.  

 Intrinsecamente ligado ao fim aparece o objeto social
132

, i.e., a atividade ou âmbito de 

atividades que a pessoa coletiva pretende desenvolver para alcançar o fim que se propôs 

prosseguir. Desta forma, o objeto social, a atividade que se procura desenvolver com a pessoa 

coletiva, acaba por determinar o seu fim
133

. 

 Assim, como exemplo de uma pessoa coletiva de fim desinteressado temos, 

necessariamente, uma qualquer fundação (cfr. arts. 188.º, 1 e 157.º CC – a fundação tem que 

ter sempre um fim desinteressado), ou uma associação de apoio a pessoas carenciadas; já 

como pessoa coletiva de fim interessado não económico podemos encontrar uma associação 

que vise promover a prática desportiva dos seus associados (sem que tenha por fim um 

interesse económico nessa atividade); como pessoa coletiva de fim interessado económico 

não lucrativo podemos encontrar uma cooperativa (cfr. art. 2.º, 1 CCoop.) ou um ACE (cfr. 

Base I, n.º1 e Base II n.º 1 do DL n.º 4/73, de 4 de junho); finalmente, como pessoa coletiva 

de fim interessado económico lucrativo temos uma qualquer sociedade
134

, pois tem que ter 

sempre como fim a obtenção (e repartição) dos lucros – cfr. art. 980.º CC – embora o seu 

objeto, a sua atividade possa ir variando, e.g., o lucro pode ser prosseguido através da 

exploração de um resort ou do fabrico e comercialização de automóveis). 

 Isto demonstra, também, que uma pessoa coletiva não pode ser constituída para 

prosseguir qualquer tipo de fim humano – apenas os fins que se enquadrem nestas (amplas) 

                                                
131 Sobre a noção de lucro, v., entre outros, PAULO DE TARSO DOMINGUES, Variações…, cit., pp. 263, ss. e IDEM, 

“Capital e Património Sociais, Lucros e Reservas”, em COUTINHO DE ABREU (coord.), Estudos de Direito das 

Sociedades, 10.ª ed., Almedina, Coimbra, 2010, pp. 175-270, em especial, pp. 234, ss.. 
132 O objeto social pode ser mais determinado ou menos determinado, mas deve vir indicado sempre no ato 

constitutivo e/ou nos estatutos. Muitas vezes vem implícito, ou concomitantemente, com a indicação do fim. A 

sua menção é, aliás, expressamente exigida no caso das sociedades comerciais – cfr. art. 9.º, d) CSC. 
133 No mesmo sentido, v. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria…, cit., p. 160. 
134 Não cumpre neste trabalho analisar a enorme controvérsia doutrinal acerca da personalidade jurídica das 

pessoas coletivas. Para mais desenvolvimentos sobre o tema, inclusive com indicação de várias posições 

doutrinais, v. COUTINHO DE ABREU, Curso…, II, cit., pp. 173, ss.. 
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categorias serão passíveis de gerar uma pessoa coletiva em sentido sócio-jurídico. Da mesma 

forma, uma pessoa coletiva não pode ser constituída sem qualquer finalidade. 

 A pessoa coletiva é, pois, uma pessoa finalisticamente destinada – ela existe no 

mundo social e na vida jurídica para a prossecução do fim que lhe é atribuído. Ainda que esta 

prossecução possa ser instrumental da prossecução do fim humano que lhe está subjacente, 

ela existe, apenas, para a consecução desse fim, que será um fim próprio dela, ainda que seja 

também partilhado pelas pessoas que a integram, como tivemos já oportunidade de afirmar. 

 A configuração do tipo de pessoa coletiva, para além do elemento material e do 

elemento formal
135

, está muito dependente do fim que se pretende ver prosseguido por essa 

organização. Se para a prossecução de fins altruísticos e de interesse social podemos criar 

uma associação ou uma fundação, dependendo do substrato material e da estrutura 

organizatória que lhe pretendamos dar; para a prossecução de fins de carácter egoístico, 

teremos que optar por sociedades ou associações, consoante se vise ou não, respetivamente, 

obter o lucro. 

 No entanto, a grande utilidade do fim não se afere apenas nesta dimensão. A 

verdadeira relevância deste elemento teleológico encontra-se na sua função central de 

delimitador e delineador da capacidade jurídica de gozo de cada pessoa coletiva. 

 Antes, porém, de abordar essa questão, façamos aqui um ponto prévio de enorme 

importância no quadro desta investigação. 

 Como vimos anteriormente, os fins que são prosseguidos pelas pessoas coletivas são 

essencialmente fins humanos de caráter coletivo ou comum
136

. Tanto os fins de cariz 

altruístico, como os fins de cariz mais egoístico, de entre os quais se destaca em especial o 

lucro, são fins que traduzem várias dimensões da natureza humana, sendo todas igualmente 

dignas e valiosas. Todos estes fins que servem de escopo às pessoas coletivas são, por isso, 

legítimos e lícitos. Poderemos ser tentados a pensar que o altruísmo é mais meritório que a 

prossecução do lucro. Talvez o seja em certa medida. Todavia, a obtenção de lucro, desde que 

se respeite a dignidade da pessoa humana e seja prosseguido através de meios moral e 

licitamente adequados, não é um fim imoral e indigno
137

. Pelo contrário, é tão inato ao 

Homem como o auxílio ao seu semelhante. 

                                                
135 Na terminologia de OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria…, I, cit., p. 222 e supra, nota 121. 
136 Cfr. supra nota 122. 
137 Neste mesmo sentido aponta, de resto, a Doutrina Social da Igreja ao afirmar “doutrina social reconhece a 

justa função do lucro, como primeiro indicador do bom andamento da empresa: «quando esta dá lucro, isso 

significa que os fatores produtivos foram adequadamente usados e as correlativas necessidades humanas 

devidamente satisfeitas»[709]. Isto não ofusca a consciência do fato de que nem sempre o lucro indica que a 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_po.html#_ftn709
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 O que acontece muitas vezes é que atribuímos à ideia de “lucro” uma conotação 

pejorativa, o que nem sempre é correto e que não deve ser confundido com a prossecução 

legítima do lucro. 

 Assim como as pessoas humanas não são todas iguais e procuram realizar-se através 

da prossecução de fins diversos, não sendo umas mais dignas que outras por esse motivo, 

também as pessoas coletivas não são mais ou menos dignas em função do seu escopo. 

Carecem todas de igual respeito e “dignidade” perante o direito. 

 O fim, a par da natureza da pessoa coletiva, representará, tão-só, uma medida dos 

direitos, dos deveres e dos atos necessários ou adequados à sua realização, como veremos 

adiante. 

 

10. Capacidade jurídica (de gozo) das pessoas coletivas – a natureza e o fim 

 

 A capacidade jurídica é normalmente entendida como um medidor (quantitativo) dos 

direitos ou deveres de que a pessoa pode ser titular ou destinatário
138

. 

 Em nossa opinião, a capacidade jurídica das pessoas coletivas é ditada, como dissemos 

já, por dois elementos essenciais: a sua natureza
139

 (e a natureza dos direitos e deveres em 

causa) e o seu fim. Assim, as pessoas coletivas podem ser titulares ou destinatários dos 

direitos e deveres que sejam compatíveis com a sua natureza (e com a própria natureza do 

direito e dever em apreço
140

) e na medida em que esses direitos e deveres (e atos) se mostrem 

                                                                                                                                                   
empresa está servindo adequadamente a sociedade[710]. É possível, por exemplo, «que a contabilidade esteja 

em ordem e simultaneamente os homens, que constituem o patrimônio mais precioso da empresa, sejam 

humilhados e ofendidos na sua dignidade»[711]. É o que acontece quando a empresa está inserida em sistemas 

sócio-culturais caracterizados pela exploração das pessoas, inclinados a fugir às obrigações de justiça social e a 

violar os direitos dos trabalhadores. É indispensável que, no interior da empresa, a legítima busca do lucro se 

harmonize com a irrenunciável tutela da dignidade das pessoas que, a vário título, atuam na mesma empresa.” 

(itálicos segundo o texto original). 
138 Cfr., neste sentido, entre outros, MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 357-358 

e 671, e MOTA PINTO, Teoria Geral…, cit., p. 194, COUTINHO DE ABREU, Curso…, II, cit., pp. 187, ss.. 
139 A natureza da personalidade jurídica coletiva e a natureza da concreta pessoa coletiva em causa. 
140 Acentuando estas duas naturezas, v. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República 

Portuguesa Anotada, Vol. I – Artigos 1.º a 107.º, 4.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pp. 330-331. Em boa 

verdade, ambas as naturezas se entrecruzam. No entanto, propendemos para um predomínio da natureza da 

pessoa coletiva, uma vez que é pela sua natureza (assim como é pela natureza da pessoa humana) que poderemos 

aferir, com mais rigor, o diapasão de direitos e deveres que se podem circunscrever na sua esfera. Mas, ainda 

assim, são realidades complementares; como tal, devem articular-se na definição da capacidade jurídica. Note-se 

que a Constituição alemã tem um preceito semelhante ao que se encontra no art. 12.º, 2 CRP, mas que se 

distingue precisamente quanto à natureza em causa. Enquanto a CRP se refere a direitos e deveres compatíveis 

com a natureza da pessoa coletiva, a GG coloca a tónica na natureza do direito em questão, para saber se esse 

direito é ou não aplicável às pessoas coletivas. Preceitua assim o n.º 3 do art. 19.º da GG: “[d]ie Grundrechte 

gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind”. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_po.html#_ftn710
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_po.html#_ftn711
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necessários ou convenientes à prossecução dos seus fins – estamos em face do chamado 

princípio da especialidade do fim
141

.
142

 

 Imaginemos que uma sociedade comercial doa, sem justificação, uma “casa de férias” 

numa zona turística ao filho de um dos sócios. Este ato é, em princípio, compatível com a sua 

natureza, porquanto a sociedade goza, ainda que com muitas limitações
143

, do direito de doar 

bens seus (cfr. art. 948.º CC e 6.º, 2 CSC). Não obstante, este ato em nada se mostra 

necessário ou conveniente à prossecução do fim lucrativo, pelo que se deve ter por um ato 

contrário ao fim e, como tal, nulo por violação de norma legal imperativa (cfr. art. 160.º, 1 CC 

e 6.º, 1 CSC e art. 294.º CC)
144

. Por outro lado, podemos ter casos em que uma pessoa 

coletiva não será, de todo, em virtude da “natureza das coisas”, titular de um determinado 

direito. Por exemplo, uma pessoa coletiva não pode invocar a titularidade de um direito à 

liberdade de consciência (cfr. art. 41.º CRP) ou do direito à integridade física (cfr. art. 70.º, 1 

CC), uma vez que estes direitos são, pela natureza das coisas, inseparáveis da personalidade 

humana. Mas uma associação religiosa, já poderá invocar, em razão da sua natureza e da 

natureza do direito, e.g., um direito à liberdade religiosa (cfr. art. 41.º CRP). 

                                                
141 Retirando, no entanto, uma grande parte da importância ao princípio da especialidade na delimitação da 

capacidade das pessoas coletivas, v., entre outros, MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, 

cit., pp. 674, ss., OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria…, I, cit., p. 263, ss. Também com uma interpretação 

de certo modo atenuada, v. PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, I, cit., p. 165. 
142 Afirmando também esta dualidade na delimitação da capacidade das pessoas coletivas, tendo por base o fim 

da pessoa coletiva e a natureza dos direitos (no caso direitos fundamentais), pronunciou-se o Tribunal 

Constitucional espanhol na sentença 139/1995, de 26 de septiembre. Refira-se que no ordenamento jurídico 
espanhol não há preceito semelhante ao art. 12.º, 2 CRP. Para mais desenvolvimentos, v. ALMA RODRÍGUES 

GUITIÁN, “EL Derecho al Honor de las Personas Jurídicas (Comentario a la STC 139/1995, de 26 de 

septiembre)”, in Anuario de Derecho Civil, Tomo XLIX, Fasciculo II, Abril-Junio, MCMXCVI (1996), pp. 801-

817, em especial, pp. 805-808. 
143 Para mais desenvolvimentos sobre as liberalidades praticadas por sociedades comerciais, v. COUTINHO DE 

ABREU, Curso…, II, cit., pp. 189, ss. e pp. 198, ss.. Este A. alerta, e bem, para o facto de uma liberalidade feita 

com o objetivo de melhorar a “imagem” da sociedade e, assim, potenciar o lucro, ser compatível com o fim da 

sociedade, e, portanto, com a sua capacidade. 
144 Cominando com a nulidade os atos violadores do princípio da especialidade do fim, v. MOTA PINTO, Teoria 

Geral…, cit., pp. 320-321, PAULO DE TARSO DOMINGUES, “A vinculação das sociedades por quotas no Código 

das Sociedades Comerciais”, RFDUP, I, 2004, pp. 277-307, em especial, pp. 284, ss., COUTINHO DE ABREU, 
Curso…, II, cit., pp. 189, ss., ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, “Da personalidade e capacidade jurídicas das 

sociedades comerciais”, em COUTINHO DE ABREU (coord.), Estudos de Direito das Sociedades, 10.ª ed., 

Almedina, Coimbra, 2010, pp. 95-128, em especial, pp. 110, ss.. Em sentido diferente, v. OLIVEIRA ASCENSÃO, 

Direito Civil Teoria…, I, cit., p. 266-269, que defende a anulabilidade destes atos e a proteção de terceiros de 

boa fé, nos termos das disposições conjugadas dos art. 177.º, 178.º e 179.º CC, salvo nos casos de regime 

especialmente previsto na lei, como acontece com as sociedades comerciais. Alertando ainda para uma dualidade 

de soluções que pode contemplar a nulidade ou anulabilidade, consoante o ato e o pedido em causa (embora isto 

no caso das associações), v. PAULO HENRIQUES, “O Regime Geral das Associações”, in Comemorações dos 35 

Anos do Código Civil e dos 25 Anos da Reforma de 77, Vol. II, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, pp. 271-303, 

em especial, pp. 288-293. Todavia, a questão da validade de atos praticados com ou sem respeito pelo fim e pelo 

objeto social não cabem no âmbito deste trabalho, pelo que não nos alongaremos mais sobre este ponto. 
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 Quer isto dizer que, em primeira instância, o desenhador fundamental do quadro de 

direitos e deveres de uma pessoa coletiva é a sua natureza (maxime, a sua natureza socio-

jurídica, como vimos, e com a natureza concreta da pessoa coletiva em causa), a natureza das 

coisas. Subsequentemente, ou mesmo concomitantemente, surge o seu fim como delineador 

final dos direitos e deveres necessários ou convenientes à sua prossecução. A sua capacidade 

será, então, aferida numa dialética constante entre natureza e fim. 

 Neste sentido parece apontar uma leitura sistemática do art. 12.º, 2 CRP e do art. 160.º, 

1 e 2 CC (e do seu congénere art. 6.º, 1 CSC, aplicável no seio das sociedades comerciais e 

sociedades civis sob forma comercial, por força do art. 1.º, 1 e 4 CSC). Com efeito, da leitura 

conjunta destas disposições parece-nos evidente que a natureza e o fim da pessoa coletiva 

confluem na determinação da sua capacidade. O que significa que a capacidade das pessoas 

coletivas é mais ampla do que à partida se suporia – elas acabam por ter uma capacidade de 

gozo genérica, dentro dos direitos e deveres compatíveis com a sua natureza. Ora, isto é 

precisamente o inverso do que acontece relativamente às entidades coletivas que não se 

encontram dotadas de personalidade jurídica – estas só terão os direitos e deveres que lhe 

forem expressamente atribuídos por lei. Esta é, portanto, uma grande diferença,  que corre em 

abono do que ficou dito anteriormente a este propósito
145

. 

 Desta forma, funcionando o fim como um delimitador da capacidade
146

, a verdade é 

que, na maioria das situações, a combinação entre o princípio da especialidade do fim e a 

natureza da pessoa coletiva confere uma ampla capacidade de gozo às pessoas coletivas, 

como vimos. Neste sentido, o princípio da especialidade não só representa um limite à 

atuação das pessoas coletivas, como também um atribuidor de direitos e deveres. 

 No entanto, há duas grandes limitações decorrentes do disposto no n.º 2 do art. 160.º 

CC e da 2.ª parte do n.º 1 do art. 6.º CSC: a) os direitos e as obrigações que sejam vedados 

por lei à titularidade das pessoas coletivas
147

, e b) os direitos e obrigações que sejam 

inseparáveis da personalidade humana (singular)
148

. 

 Porque o estudo das várias limitações fica fora do fim e do objeto do nosso trabalho, 

não as abordaremos nesta sede. Todavia, em ordem à prossecução do fim deste estudo, 

                                                
145 Cfr. supra, pontos 8.2 e 8.3. 
146 Cfr. supra, nota 144. 
147 V.g., o direito de uso e habitação – cfr. art. 1484.º, ss. CC. 
148 Quanto à questão de saber se os estatutos (ou cláusulas contratuais) e deliberações dos membros da pessoa 

coletiva limitam ou não a sua capacidade de gozo, vide, entre outros, MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito 

Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 677, ss., COUTINHO DE ABREU, Curso…, II, cit., pp. 191-197 e PAULO DE TARSO 

DOMINGUES, A vinculação…, cit., pp. 288, ss.. 



Danos Não Patrimoniais em Pessoas Coletivas 

 

59 

 

importa analisar a limitação decorrente da natureza das coisas ou dos direitos inseparáveis da 

personalidade humana, nos termos em que a seguir veremos. 

 São normalmente considerados inseparáveis da personalidade humana, e, como tal, 

inconciliáveis com a personalidade coletiva, por exemplo, os direitos e deveres decorrentes de 

relações familiares (v.g., casamento, filiação, parentesco, afinidade, adoção). Se nesta 

dimensão a exclusão da titularidade destes direitos, em virtude da natureza das coisas, é 

pacífica, o mesmo não se pode dizer em relação aos direitos de personalidade, ou pelo menos 

a alguns deles. Decorre da natureza das coisas que a pessoa coletiva não pode ser titular de 

direitos como o direito à vida ou à integridade física. Neste caso nada há a acrescentar. No 

entanto, quando entramos no âmbito de direitos de personalidade ligados a uma dimensão não 

fisiológica da pessoa humana, como acontece no caso do direito ao bom nome, à reputação, à 

imagem, entre outros, assistimos a uma profunda divergência doutrinal quanto a saber se estes 

direitos são ou não incindíveis da personalidade humana. O mesmo é dizer: discute-se a 

possibilidade de a pessoa coletiva ser ou não também titular destes direitos de personalidade. 

 É sobre esta questão que trataremos de seguida. 
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CAPÍTULO III 

A PERSONALIDADE COLETIVA E A SUA TUTELA: OS 

DIREITOS DE PERSONALIDADE E A SUA DEFESA 

SECÇÃO I 

DIREITOS DE PERSONALIDADE DE PESSOAS COLETIVAS 

 

11. Os direitos de personalidade – os direitos da personalidade? 
 

11.1. A questão na doutrina nacional 

 

Como vimos, a personalidade jurídica confere aos entes dela dotados a qualidade de ser 

pessoa no direito e, inerentemente, a suscetibilidade de ser titular direitos e obrigações. 

I – No entanto, e apesar de disporem personalidade jurídica, a atribuição de direitos de 

personalidade às pessoas coletivas tem sido alvo de enorme controvérsia doutrinal entre 

nós.
149

 

 Para Manuel de Andrade as pessoas coletivas “[p]odem ser titulares de direitos de 

personalidade, como sejam o direito ao nome (firma quanto às sociedades) ou a distinções 

honoríficas, e até ao direito ao bom nome (honra).”
150

. 

 Também no entendimento de Carvalho Fernandes, “(…) não lhes estão vedados 

direitos pessoais, como o direito ao nome, ao bom nome (honra) e a distinções honoríficas, 

ainda que, mais uma vez, segundo uma configuração e um regime adequados à sua natureza.”. 

Precisa em seguida o seu entendimento ao afirmar que a restrição contida no n.º 2 do art. 160.º 

CC, relativa aos direitos inseparáveis da personalidade singular, lhes restringe “alguns direitos 

de personalidade”, como será, eventualmente, o caso do direito geral de personalidade. 

Contudo, não concretiza com maior detalhe o seu raciocínio
151

. 

                                                
149 Note-se que, ao contrário do que acontece em Portugal, no Brasil o novo Código Civil, aprovado pela Lei n.º 

10.406, de 10 de Janeiro de 2002, tendo entrado em vigor a 11-01-2003, dispõe, no seu art. 52.º: “[a]plica-se às 

pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. No entanto, e apesar deste inciso 

legal, a doutrina brasileira não tem encontrado consenso em torno da questão da titularidade de direitos de 

personalidade das pessoas coletivas, embora a doutrina e jurisprudência maioritárias sejam favoráveis a essa 

atribuição. Para mais desenvolvimentos, v., entre outros, SILVIO ROMERO BELTRÃO, Direitos da Personalidade: 

De Acordo com o Novo Código Civil, Atlas S.A., São Paulo, 2005, pp. 93, ss.. Ainda que anterior ao novo 

código civil brasileiro, v. ALEXANDRE ASSUMPÇÃO ALVES, A Pessoa Jurídica e os Direitos da Personalidade, 

Renovar, Rio de Janeiro, 1998. 
150 Cfr. MANUEL DE ANDRADE, Teoria…, cit., pp. 122-123. 
151 Cfr. CARVALHO FERNANDES, Teoria…, cit., pp. 221 e 596. 
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 Segundo Cabral de Moncada, apesar de a capacidade das pessoas coletivas estar 

sobretudo vocacionada para o âmbito das relações jurídicas patrimoniais, as pessoas coletivas 

poderiam, ainda assim, ser titulares de alguns direitos de personalidade. Nas suas palavras 

“alguns (…) [direitos de personalidade] pertencem, evidentemente, às pessoas colectivas, 

como os direitos à honra, ao nome, e até, entendidos de certo modo, os direitos à existência, à 

vida e à liberdade.”
152

. 

 Na opinião de Mota Pinto as pessoas coletivas “[p]odem ser titulares dos chamados 

direitos de personalidade (pelo menos alguns): assim o direito ao nome (art. 72.º [CC]) e o 

direito conferido pelo artigo 70.º [CC] para tutela geral da personalidade moral, do qual se 

desentranham um direito à honra, à liberdade, etc.”
153

. I.e., este A. não só admite a titularidade 

de direitos de personalidade das pessoas coletivas, como faz derivar esses mesmos direitos da 

tutela geral da personalidade conferida pelo art. 70.º, 1 CC. 

 Marcello Caetano afirma que integrariam os direitos inseparáveis da personalidade 

singular “a maioria dos direitos de personalidade.” No entanto, adverte o A. que “alguns 

direitos pessoais podem ser exercidos pela pessoa colectiva, como o direito ao nome, e o 

direito ao crédito e ao bom nome a que faz expressa referência o art. 484.º [CC].
154

” 

 Para Rabindranath Capelo de Sousa serão de excluir (tendo em conta o art. 160.º CC) 

das pessoas coletivas “quaisquer direitos especiais de personalidade ou quaisquer bens 

integrantes do direito geral de personalidade que sejam inseparáveis da personalidade 

humana, v. g., o direito à vida, o direito à integridade corporal, espiritual e anímica, … ” e 

também os direitos morais de autor. No entanto, é sua opinião que, por força do art. 160.º CC 

e por efeito de disposições legais específicas (como é o caso do art. 10.º CSC), “há 

seguramente que reconhecer às pessoas colectivas, porquanto, v.g., titulares de valores e 

motivações pessoais, alguns direitos especiais de personalidade, que se ajustem à particular 

natureza e às específicas características de cada uma de tais pessoas jurídicas, ao seu círculo 

de actividades, às suas relações e aos seus interesses dignos de tutela jurídica”. Neste âmbito 

situar-se-iam, então, “o direito à identidade pessoal, abarcando o direito ao nome e outros 

sinais jurídicos recognitivos e distintivos.”. Assim também se incluiria “a honra, o decoro, o 

bom nome, e o crédito das pessoas colectivas” seriam objeto de “direitos juscivilísticos, para 

além da tutela penal”. Ademais, o A. reconhece às pessoas coletivas, “analogicamente, um 

                                                
152 Cfr. CABRAL DE MONCADA, Lições de Direito Civil, 4.ª ed. revista, Almedina, Coimbra, 1995, p. 362, nota 2. 
153 Cfr. MOTA PINTO, Teoria Geral…, cit., p. 319. 
154 MARCELLO CAETANO, “As Pessoas Colectivas no Novo Código Civil Português”, em Separata de O Direito¸ 

Ano 99.º, n.º 2, Lisboa, 1967, p. 23. 
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direito a uma esfera de sigilo, compreendendo, v.g., o sigilo da correspondência e de 

particularidades de organização, de funcionamento e de know-how.”, à inviolabilidade do 

domicílio, sede ou filiais, e, ainda, “um direito à liberdade de acção consentânea com os seus 

fins estatutários”, à liberdade de expressão, de imprensa, direito de antena e de resposta, 

reunião e manifestação e liberdade de associação. Relativamente ao direito geral de 

personalidade
155

, qua tale, este A. nega a sua atribuição às pessoas coletivas, uma vez que o 

considera um direito inseparável da personalidade humana
156

. No entanto, Capelo de Sousa 

reconhece que o direito geral de personalidade se desdobra em vários poderes e faculdades 

jurídicas. Como tal, ainda que a maior parte dos bens jurídicos tutelados por este direito sejam 

inseparáveis da personalidade singular, “[o]utros bens, porém, haverá, particularmente os 

atinentes à esfera social, como certas manifestações de liberdade, a identidade, o bom nome, a 

reputação, a esfera de sigilo e a iniciativa, relativamente aos quais poderão configurar-se 

interesses análogos dignos de tutela, possuídos por conjuntos de pessoas humanas associadas 

ou por entes jurídicos baseados em vontades humanas objectivadas.”. Estes poderes ou 

faculdades, ainda que não estejam previstos como direitos especiais de personalidade, 

parecem, na sua opinião, integrar a capacidade jurídica das pessoas coletivas, de acordo com a 

regra prevista no art. 160.º, 1 CC. Neste sentido, afirma Capelo de Sousa, “sempre que 

estejam em causa bens juscivilisticamente tutelados, as pessoas colectivas ilicitamente 

ofendidas podem exigir indemnização civil, v.g., por danos não patrimoniais, e requerer as 

providências constantes do art. 70.º, n.º 2 do Código Civil.”, entre outros meios de tutela
157

. 

Podemos ver neste A. que o princípio da especialidade do fim acaba por determinar os 

direitos de personalidade específicos, e mesmo o âmbito do direito geral, das pessoas 

coletivas
158

. 

 No entendimento de Menezes Cordeiro “[o]s direitos de personalidade foram histórica 

e dogmaticamente pensados para servir o ser humano”. Desta forma, a sua extensão às 

                                                
155 Que, na opinião deste A., e da generalidade da doutrina portuguesa, encontra arrimo legal na previsão 

normativa do art. 70.º, 1 CC. 
156 O A. faz, ainda, uma referência ao sistema alemão a propósito da aplicação do direito geral de personalidade 

às pessoas coletivas. Apesar de uma grande controvérsia doutrinal, a doutrina maioritária, a reboque da 

jurisprudência do BGH, admite a atribuição do direito geral de personalidade às pessoas coletivas, ainda que em 

moldes mais adequados à sua natureza (que é onde se geram mais dúvidas), nos termos do n.º 3 do art. 19.º GG e 

do n.º 1 do art. 2.º GG – que consagra constitucionalmente o direito geral de personalidade: “Jeder hat das Recht 

auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 

verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.”. Para mais desenvolvimentos, v. RABINDRANATH 

CAPELO DE SOUSA, O Direito Geral de Personalidade, Wolters Kluwer Portugal sob a marca Coimbra Editora, 

Coimbra, 2011 (reimp.), pp. 599-600. 
157 Cfr. RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA, O Direito Geral…, cit., pp. 594-603. 
158 Isso mesmo o A. reconhece no seu texto. Cfr. IBIDEM, p. 595, nota 549. 
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pessoas coletivas “equivaleria a uma distorção da figura”, podendo mesmo “prejudicar os 

próprios direitos de personalidade, amputando-os da sua conexão humanística e 

ontologicamente decisiva”. No entanto, considera que há razões justificativas de tutela, 

apontando como exemplo o caso de uma desonra a uma pessoa coletiva que se repercute sobre 

as pessoas que a integram (membros, trabalhadores, membros de órgãos sociais, entre outros). 

Na sua opinião, perante esta situação, e a fim de evitar ações individuais, haveria que agir em 

“modo coletivo”, ficando a pessoa coletiva “encartada nos direitos competentes, sendo certo 

que os bens em jogo são sempre, verdadeiros bens de personalidade, atingidos de modo 

mediato”
159

. Desta forma, afirma, “qualquer transposição da tutela de personalidade para 

pessoas coletivas deve sempre ser feita tendo em conta os fins a que elas se destinem e a 

natureza da situação envolvida”. Assim, para o A. seriam particularmente aptos a satisfazer os 

interesses das pessoas coletivas “o direito ao nome, o direito à honra, e o direito à privacidade  

ou direito à proteção do sigilo”. E também os direitos de personalidade patrimonial poderiam, 

na maioria das situações, ser titulados por pessoas coletivas. No entanto, adverte Menezes 

Cordeiro, “caso a caso haverá que verificar que direitos de personalidade podem operar 

perante pessoas coletivas, com que adaptações e em que limites”
160

. 

 Em sentido diametralmente oposto, Oliveira Ascensão rejeita, liminarmente, o 

reconhecimento dos direitos de personalidade às pessoas coletivas na medida em que entende 

que o art. 70.º, 1 CC, ao referir-se expressamente a “indivíduos”, exclui estas pessoas do 

âmbito de aplicação dos direitos de personalidade. Além disso, diz, “não há na lei o menor 

traço donde possa resultar o reconhecimento destes [direitos de personalidade] às pessoas 

colectivas.”, uma vez que, como defende, os direitos de personalidade são inseparáveis da 

personalidade humana. Portanto, a sua extensão às pessoas coletivas iria esvaziar o 

fundamento ontológico destes direitos. Todavia, na sua opinião, as pessoas coletivas “têm 

direitos que se assemelham aos direitos de personalidade”. Entre estes, poderá referir-se o 

direito ao nome, o direito ao bom nome ou reputação, sigilo da correspondência, entre outros. 

Acrescenta que “[n]a medida em que os direitos de personalidade contemplem a 

individualidade das pessoas físicas, há uma analogia com a situação das pessoas coletivas. Por 

isso, os direitos que estruturam a individualidade [a individualidade do ente coletivo na 

prossecução autónoma dos fins no meio social] são aplicáveis por analogia”. Contudo, neste 

caso, já não estaríamos em presença de direitos de personalidade, mas sim de direitos 

                                                
159 Para compreender esta posição de Menezes Cordeiro, será indispensável observar a sua conceção de 

personalidade coletiva. Cfr. supra no ponto 8.2. 
160 Cfr. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 113-117. 
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pessoais, porquanto aqueles seriam, nos termos do disposto no art. 160.º, 2 CC, inseparáveis 

da personalidade singular, dada a sua génese marcadamente humana. Neste sentido, Oliveira 

Ascensão nega, por esse motivo, que as pessoas coletivas possam recorrer às providências de 

tutela da personalidade previstas no art. 70.º, 2 CC, uma vez que considera tratar-se de 

providências excecionais, justificadas pelo caráter profundamente ético da personalidade 

humana. Como os direitos das pessoas coletivas seriam direitos pessoais análogos aos direitos 

de personalidade, não seria possível aplicar, por analogia, às pessoas coletivas estas 

providências excecionais. Assim, poderiam apenas recorrer às “providências gerais do 

direito” para defesa dos seus direitos pessoais
161

. 

 Pedro Pais de Vasconcelos, um pouco na linha de Oliveira Ascensão, defende que “os 

direitos de personalidade estão indissociavelmente ligados à dignidade humana e são, por 

isso, inseparáveis da personalidade singular”, sendo a sua extensão às pessoas coletivas “um 

equivoco positivista” que resulta de uma equiparação entre pessoas humanas e pessoas 

coletivas “num macro-conceito geral-abstrato de personalidade jurídica”. Desta forma, em sua 

opinião, “[a] aplicação do regime jurídico do direito de personalidade a pessoas coletivas 

nunca pode ser feito por via directa, mas antes e tão só por analogia”, sempre que a 

semelhança de situações justificar essa mesma aplicação analógica e sempre com a adaptação 

do regime dos direitos ao caso concreto, sem a densidade jurídico-ontológica que conforma o 

regime dos direitos de personalidade. Assim, as pessoas coletivas não seriam titulares de 

direitos de personalidade, mas de “direitos subjectivos análogos”. Entende ainda este A. que a 

referência a “indivíduos”, que consta do n.º 1 do art. 70.º CC, tem como intenção excluir as 

pessoas coletivas da titularidade de direitos de personalidade, porquanto somente as pessoas 

humanas são “indivíduos”. E apesar de o art. 484.º CC estender a tutela da responsabilidade 

civil ao crédito e ao bom nome das pessoas coletivas, tal não significa que “as pessoas 

colectivas participem dos direitos de personalidade”
162

. 

 Por seu turno, Filipe Albuquerque Matos entende que os direitos de personalidade 

“apresentam uma latitude muito menor quando se equaciona o problema da sua titularidade 

pelas pessoas colectivas”. Este A. parece negar às pessoas coletivas a titularidade de certos 

direitos de personalidade como o direito à imagem e à reserva da intimidade da vida privada, 

entre outros, uma vez estarem ligados indissociavelmente à pessoa humana. No entanto, 

aceita a titularidade da liberdade de expressão e do direito ao nome por parte das pessoas 

                                                
161 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria…, I, cit., pp. 259-261. 
162 Cfr. PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito de Personalidade, cit., pp. 122-124 e 126. 
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coletivas. Para além destes, outros direitos haverá que, radicados no direito geral de 

personalidade, se possam aplicar no domínio das pessoas coletivas (por exigência do princípio 

da especialidade – cfr. art. 160.º CC), sem contudo lhes atribuir um direito geral de 

personalidade. Entre os direitos reputados às pessoas coletivas estariam, então, o direito ao 

bom nome e ao crédito (aludindo, ainda, à figura germânica do “direito à empresa”), como 

expressão da dimensão relacional do direito à honra (e não já um direito geral à honra)
163

. 

 

II – Não obstante a discussão doutrinal, a nível jurisprudencial, talvez por razões de ordem 

prática, a questão da titularidade de direitos de personalidade (pelo menos de alguns) tem sido 

pacífica. Encontramos, a título de exemplo, diversos arestos que admitem a titularidade de 

vários direitos de personalidade a estes entes coletivos, como é o caso do direito ao nome
164

, o 

direito ao bom nome, à reputação e ao crédito
165

, entre outros. 

 

11.2. Posição Adotada 

 

I – Entendemos os direitos de personalidade como direitos subjetivos
166

 absolutos, 

portanto, oponíveis erga omnes. Os direitos de personalidade, ao protegerem bens de 

personalidade – dimensões específicas da personalidade –, visam atribuir uma posição 

concreta de vantagem a uma pessoa, por forma a “permitir a realização de fins que a ordem 

jurídica aceita como dignos de protecção”
167

. 

 

II – Centrando-nos na concreta questão da titularidade de direitos de personalidade pelas 

pessoas coletivas, somos da opinião, como tivemos já oportunidade de avançar, que estas 

podem ser titulares daqueles direitos: pelo menos, de alguns deles. 

                                                
163 Cfr. FILIPE DE ALBUQUERQUE MATOS, Responsabilidade Civil por Ofensa ao Crédito e ao Bom Nome, 

Almedina, Coimbra, 2011, pp. 363, ss., em especial, 367-379. 
164 Cfr. Ac. TRP de 28-03-1985, CJ, XII (1985), 2, pp. 230-232. 
165 Cfr. Ac. STJ de 08-03-2007, revista n.º 566/07, Ac. STJ de 17-10-2000, revista n.º 372/00, CJ/STJ, VIII 

(2000), 3, pp. 78-82. 
166 A definição de direito subjetivo não é pacífica na doutrina. Menezes Cordeiro, por exemplo, considera o 

direito subjetivo como uma “permissão normativa específica de aproveitamento de um bem”. Cfr. MENEZES 

CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 101-102. Seguimos, no entanto, a posição de Oliveira 

Ascensão que define direito subjetivo como “uma posição concreta de vantagem de pessoas individualmente 

consideradas, resultante da afectação de meios jurídicos [de tutela] para permitir a realização de fins que a ordem 

jurídica aceita como dignos de protecção”. Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria Geral, vol. III – 

Relações e Situações Jurídicas, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 79. V., ainda, a breve definição que o A. faz 

a propósito dos direitos de personalidade em OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria…, I, cit., p. 82, como 

sendo “uma posição concreta de vantagem, que resulta da atribuição ao sujeito de meios que permitam a sua 

tutela.”. 
167 Usando a expressão de Oliveira Ascensão. Cfr. nota anterior. 
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 Apesar de os direitos de personalidade terem sido “histórica e dogmaticamente 

pensados para servir o ser humano”
168

, nada obsta, em nossa opinião, a que eles possam ser 

titulados por pessoas coletivas.  

Se pensarmos com um rigor dogmático extremo, somente os seres humanos poderiam 

ser pessoas – sujeitos de direitos e de obrigações. De facto, só os homens podem compreender 

as leis e só eles as podem cumprir ou violar. Apenas eles teriam uma dignidade tal que 

exigisse a tutela específica da sua personalidade. Contudo, as exigências da vida e da natureza 

social do Homem fizeram com que o Direito reconhecesse a existência ou a necessidade de 

fazer intervir outros atores (outras personas
169

) na vida social e jurídica. As pessoas coletivas 

são, então, tratadas como sujeitos de direito, centros de imputação de efeitos jurídicos. Em 

sentido jurídico ambas são, como vimos, pessoas. Logo, dignas de tutela, ainda que esta deva 

ser compatível com a natureza de cada uma.  

 Porém, pessoas coletivas e pessoas humanas são, quanto ao seu fundamento e 

consequências daí decorrentes, realidades incomparáveis. A sua natureza ontológica é 

assazmente diferente. 

 Ainda assim, não podemos olvidar que as pessoas coletivas são, antes de mais, uma 

realidade social, uma realidade humana, ou seja, uma realidade sócio-jurídica que visa dar 

resposta a necessidades concretas dos seres humanos. Elas são criadas para prosseguir fins 

humanos. Não obstante a sua autonomização jurídica (e muitas vezes também social), elas 

não existem de per si. Contudo, dependem das pessoas humanas que as integram e que, de 

certa forma, aportam nelas parte do seu ser. 

 Sendo pessoas jurídicas, elas são dotadas de uma personalidade própria, que as 

autonomiza enquanto centro de interesses próprios, que de facto são. Criadas para prosseguir 

fins humanos, compostas por homens, mas autónomas deles. A sua personalidade surge como 

uma exigência decorrente da necessidade da prossecução dos seus próprios fins. Sendo 

pessoas, o Direito tem que tutelar devidamente estes entes, sob pena de se ver gorada a sua 

função social. 

 Vemos, assim, que a personalidade jurídica destes entes é um instrumento jurídico 

essencial à tutela dos seus interesses e dos seus fins. Não admira, por isso, a consagração legal 

do princípio da especialidade do fim. Não fora esta personalidade e a inerente capacidade para 

                                                
168 Conforme refere Menezes Cordeiro, como vimos. 
169 Etimologicamente atribui-se a origem da expressão «pessoa» ao termo latino «persona», que significaria a 

máscara usada pelos atores em palco, quando estavam a representar. 
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ser titular de todos os direitos e deveres necessários ou convenientes à prossecução dos fins e 

as pessoas coletivas dificilmente lograriam os seus objectivos. 

 O princípio da especialidade e a natureza da pessoa coletiva e dos direitos em causa 

são, como dissemos, a bitola dos direitos e deveres dessa pessoa coletiva. Estão apenas 

excluídos os direitos e deveres que sejam, pela sua natureza, incompatíveis com a natureza da 

pessoa coletiva em causa ou que sejam inseparáveis da pessoa humana, para além daqueles 

que se lhes encontrem vedados por lei. 

 Tudo está, portanto, em saber se os direitos de personalidade são ou não inseparáveis 

da personalidade singular. A questão coloca-se, como vimos, não a propósito dos direitos de 

personalidade de carácter corpóreo ou fisiológico, como a vida e a integridade física, mas ao 

nível dos direitos de personalidade atinentes a dimensões incorpóreas da personalidade. 

 Em nossa opinião há direitos de personalidade que não refletem dimensões que sejam 

inseparáveis, pela natureza das coisas, da personalidade singular. Ou seja, há direitos de 

personalidade que, pela natureza das coisas, não são indissociáveis da pessoa humana. 

 Sendo uma realidade social tutelada pelo Direito para a prossecução dos seus fins 

próprios, não faz sentido não permitir que as pessoas coletivas comunguem dos direitos de 

personalidade que se mostrem necessários ou convenientes à prossecução dos seus fins e que 

não sejam indissociáveis das pessoas humanas. 

 As pessoas coletivas podem ser pessoas por analogia, é certo. Mas são pessoas. São 

dotadas de personalidade própria e autónoma. Como tal, deve ser-lhes atribuída a 

possibilidade de titular direitos indispensáveis à tutela da sua personalidade, por forma a 

permitir que estas pessoas possam prosseguir, no comércio jurídico e nas melhores condições 

possível, os fins para os quais se encontram destinadas. 

 Não lhes reconhecer esta possibilidade seria privá-las da tutela porventura mais 

essencial à prossecução desses mesmos fins. A atribuição destes direitos reveste, portanto, 

uma decorrência do princípio da especialidade. Não o reconhecer seria violar a disposição 

legal imperativa que assenta no art. 160.º, 1 CC e 6.º, 1.º, 1.ª parte CSC. 

 Todavia, não poderemos afirmar que os direitos de personalidade das pessoas coletivas 

têm a mesma densidade ontológica dos direitos de personalidade das pessoas humanas, sob 

pena de descaracterizarmos a essência destes direitos, que radica na dignidade ôntica do ser 

humano. 

 Dessa forma, em nossa opinião, os direitos de personalidade das pessoas coletivas são 

direitos subjetivos especialmente funcionalizados em razão do fim. I.e., eles existem na exata 
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medida em que sejam necessários ou convenientes à prossecução dos fins da pessoa coletiva e 

sejam compatíveis com a sua natureza. Esta é a leitura que entendemos ser a mais 

consentânea com a capacidade jurídica das pessoas coletivas expressa na articulação entre o 

princípio da especialidade do fim e o disposto no art. 12.º, 2 CRP. 

 Significa isto que os direitos de personalidade das pessoas coletivas têm uma 

específica função: assegurar a tutela adequada deste ente para que ele possa prosseguir, nas 

melhores condições possível, os fins relativamente aos quais se encontra vinculado.  

São, por isso, direito subjetivos especialmente funcionalizados, ao contrário do que 

acontece em relação aos direitos de personalidade das pessoas humanas. Estes têm também 

um caráter funcional ao tutelar bens de personalidade que sejam indispensáveis à satisfação 

dos fins humanos, rectius à realização da pessoa humana enquanto ser em devir. No entanto, 

o seu reconhecimento é, antes de mais, uma imediata exigência da dignidade humana, que 

deve ser assegurada através de direitos que tutelem as múltiplas (e, ao mesmo tempo, unas) 

dimensões do seu ser. Diversamente, no caso das pessoas coletivas não se pretende tutelar 

dimensões éticas da personalidade coletiva (até porque as não tem), mas sim tutelar 

eficazmente a sua personalidade e os fins que visa realizar. Estes direitos terão, por isso, na 

maioria dos casos, um cunho marcadamente relacional, vocacionado para o exterior, para a 

relação com os outros, e compreender-se-ão entre os direitos necessários ou convenientes, 

portanto, à prossecução do fim (ou fins) visado. 

Esta extensão dos direitos de personalidade às pessoas coletivas em nada pretende 

beliscar a natureza axiológica que estes direitos comportam no tocante às pessoas humanas. 

Trata-se apenas da constatação que as exigências sociais impõem necessidades de tutela ao 

Direito e este tem que responder com prontidão e eficácia. 

Sendo as pessoas coletivas pessoas por analogia pode afirmar-se que estes direitos de 

personalidade serão análogos aos das pessoas humanas. Estamos, todavia, em crer que elas 

serão titulares deles por direito próprio, assim como são, por direito próprio, pessoas jurídicas 

(a analogia pode ser uma analogia de situações, de necessidades de base, mas as pessoas 

coletivas são pessoas porque a lei as trata diretamente como tal). 

Os direitos de personalidade são, em nossa opinião, direitos da personalidade. Ou seja, 

direitos que visam tutelar a personalidade jurídica, entes dotados de personalidade. Nessa 

medida, o seu conteúdo e os seus limites devem variar consoante a pessoa em questão. Torna-

se, então, evidente que os direitos de personalidade da pessoa humana são direitos com um 

conteúdo e com limites muito mais densos e profundos. Conferem uma proteção muito mais 
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abrangente e exigente do que os direitos de personalidade das pessoas coletivas, que, como se 

disse, existem na exata medida em que sejam necessários a tutelar convenientemente os seus 

fins. Enquanto uns tutelam bens de personalidade, dimensões da personalidade humana 

eticamente densificados e essenciais à realização condigna do Homem, os outros procuram 

conferir ao seu titular a proteção adequada aos fins visados. 

Poderíamos afirmar, com Oliveira Ascensão, que estes direitos não seriam direitos de 

personalidade, mas direitos pessoais, retirando-lhes, assim, o caráter marcadamente 

axiológico e humano dos direitos de personalidade. Contudo, não entendemos assim. Se a lei 

não confere às pessoas coletivas direta e expressamente direitos de personalidade, também em 

lugar algum lhes retira a possibilidade de comungarem dos direitos de personalidade. Aliás, o 

art. 484.º CC (a que voltaremos adiante) expressamente se refere ao direito ao crédito e ao 

bom nome tanto de pessoas singulares como coletivas. Ademais, em nossa opinião, não será 

razão suficiente para essa exclusão interpretar literalmente o art. 70.º, 1 CC quando este se 

refere a “indivíduos”, ou seja, a pessoas humanas. Os direitos de personalidade estão 

historicamente pensados para as pessoas humanas, não admira, por isso, que o art. 70.º, 1 CC 

usasse essa expressão. Além disso, este preceito, ao restringir a sua aplicação às pessoas 

humanas, poderia entrar em contradição com o art. 12.º, 2 da Lei Fundamental (porquanto 

este estabelece que as pessoas coletivas podem ser titulares de todos os direitos e deveres 

compatíveis com a sua natureza) e com a necessária conjugação com o princípio da 

especialidade. 
170

 

Ora, visto que não existe um numerus clausus de direitos de personalidade, mas sim 

uma tutela geral da personalidade, um direito geral de personalidade ou um numerus apertus 

de direitos de personalidade
171

, como se poderia acautelar eficazmente as necessidades de 

                                                
170 Em última análise, dir-se-ia que rejeitando a titularidade de direitos de personalidade das pessoas coletivas 

acabaria por ter que se rejeitar a titularidade de direitos patrimoniais das pessoas coletivas. Assim dita esta 

afirmação pode soar estranha. Não nos referimos aos concretos direitos de propriedade, mas à admissibilidade 

em abstrato da existência de propriedade privada. Em nossa opinião, a permissão da existência de propriedade 

privada é uma necessidade da dignidade humana. É essencial ao livre desenvolvimento da personalidade. 

Diríamos que, nos seus fundamentos epistemológicos, a propriedade privada radica na dignidade personalidade 
humana. Assim, levado ao exagero, poderia mesmo questionar-se se a propriedade privada não é uma emanação 

da personalidade humana e, como tal, estaria excluída das pessoas coletivas. 
171 Sobre este assunto v., entre outros, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria…, I, cit., pp. 84, ss. e MENEZES 

CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, IV, Pessoas, cit., pp. 103-104, que defendem a existência de um numerus 

apertus de direitos de personalidade que emanariam do art. 70.º, 1 CC, rejeitando, dessa forma, o direito geral de 

personalidade; e, em defesa da existência de um direito geral de personalidade, v., entre outros, RABINDRANATH 

CAPELO DE SOUSA, O Direito Geral…, cit., em especial, pp 513, ss. e 605, ss., MOTA PINTO, Teoria Geral…, 

cit., pp. 209, ss., PAULO MOTA PINTO, “O Direito ao Livre Desenvolvimento da Personalidade”, in Portugal-

Brasil Ano 2000, 2000, pp. 149-246, em especial, pp. 171, ss.. e IDEM, “O Direito à Reserva Sobre a Intimidade 

da Vida Privada”, BFD, LXIX, 1993, pp. 479-586, em especial, pp. 490, ss.. Não nos alongaremos nesta questão, 

porquanto não reside aqui o objeto do no trabalho. Todavia, importa dizer que partilhamos da opinião que o art. 
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tutela das pessoas coletivas na prossecução dos seus fins? Onde radicariam esses direitos 

pessoais das pessoas coletivas? Afirmar que esses direitos seriam obtidos por recurso à 

analogia das situações com direitos de personalidade (das pessoas singulares) não parece ser 

uma resposta suficiente para o problema.  

Como é sabido, o catálogo de direitos de personalidade (pelo menos o que se encontra 

previsto no Código Civil) é extremamente limitado, não contendo mesmo os mais importantes 

destes direitos. Essa é, de resto, uma das razões que justificam a enorme utilidade do art. 70.º, 

1 CC. Perguntamo-nos, não prevendo a lei (até porque muitos dos direitos fundamentais 

previstos no art. 26.º CRP estão, em princípio, pensados para as pessoas humanas) um 

catálogo minimamente amplo de direitos de personalidade, e muito menos vocacionados para 

a tutela das pessoas coletivas, onde se fundariam os direitos pessoais das pessoas coletivas? 

Alguns A., como vimos, fundá-los-iam na analogia das situações. 

Todavia, deparamo-nos aqui com enormes obstáculos. Se poucos são os direitos de 

personalidade previstos legalmente como poderíamos recorrer à analogia? É que da aplicação 

casuística de direitos de personalidade, resultante do disposto no art. 70.º, 1 CC, não se pode 

fundar a analogia… Se as pessoas coletivas não puderem “aceder” diretamente à sua proteção, 

não se vê como se possa recorrer à analogia relativamente aos concretos direitos que de lá 

emanam, porquanto se tratará de uma aplicação casuística desses direitos, por exigência da 

tutela da dignidade humana. Parece-nos, então, que, dada a configuração que alguns autores 

fazem do regime das pessoas coletivas, não seria possível recorrer, pelo menos nos casos em 

que não tenhamos um concreto direito de personalidade tipificado, a uma analogia legis (cfr. 

art. 10.º, 1 e 2 CC). Como não haveria, em princípio, situação análoga regulada na lei, e como 

o art. 70.º, 1 CC expressamente visaria “afastar” as pessoas coletivas do seu campo de 

                                                                                                                                                   
70.º, 1 CC não consagra um direito geral de personalidade, mas antes uma cláusula aberta de tutela da 

personalidade de onde emanarão direitos concretos, como por exemplo o direito à honra, que não encontra 

estribo legal especificado no Código Civil. Para além de nos parecer a solução do ponto de vista dogmático mais 

correta (comungamos da opinião de Oliveira Ascensão), entendemos ser a mais adequada tendo em conta a 
realidade que estamos a tratar em texto. Com efeito, um direito geral de personalidade, a ser aceite, apenas 

poderia ser admissível com base na dignidade ético-axiológica do Ser Humano, procurando, como referem os 

AA. que defendem esse direito, tutelar a pessoa humana no seu ser e no seu devir. Acontece que no domínio da 

tutela da personalidade coletiva seria, em nossa opinião, inconcebível afirmar a existência de um direito geral de 

personalidade das pessoas coletivas. Estas não possuem uma natureza ontológica que funde ou legitime um 

direito geral para proteção do seu ser e do seu devir. Pelo contrário, se entendermos que o art. 70.º, 1 CC não 

contém um direito geral de personalidade, mas antes uma tutela aberta da qual se podem extrair concretos 

direitos de personalidade não tipificados, este artigo, não obstante a referência a “indivíduos” (que não 

consideramos relevante numa interpretação atualista do preceito), ganharia aplicação no campo da personalidade 

coletiva, conferindo-lhe a tutela que se mostrasse, em concreto, adequada ou conveniente à prossecução dos seus 

fins. Assim, respeitar-se-ia o disposto no art. 12.º, 2 CRP e a exigência do princípio da especialidade. 



Nuno Alonso Paixão 

  

72 

 

aplicação, não seria possível recorrer a esta analogia, pois nem se poderia fundar na análise 

casuística que o tribunal fez a partir do art. 70.º, 1 CC. 

Poderíamos sempre argumentar contra isto recorrendo à analogia iuris, à criação de 

norma ad hoc pelo intérprete aplicador, nos termos do disposto no art. 10.º, 3 CC. Não nos 

parece ser, contudo, a solução mais adequada: este instrumento poderia criar um arbítrio 

muito grande na tutela dos direitos pessoais das pessoas coletivas, que seria, a todos os níveis, 

pernicioso
172

. Além do que, diga-se, considerar que a lei exclui as pessoas coletivas da fruição 

dos direitos de personalidade poderia conduzir à qualificação destes direitos como 

excecionais. Nesse caso, não se vê como seria possível, dentro dos quadros metodológicos 

atuais (cfr. art. 11.º CC), atribuir às pessoas coletivas direitos pessoais análogos aos direitos 

de personalidade das pessoas humanas. 

Todavia, como dissemos já, não consideramos que exista qualquer lacuna no nosso 

ordenamento, nem sequer necessidade de recorrer à analogia e à criação de uma categoria de 

direitos pessoais para tutelar dos fins das pessoas coletivas. 

Em nossa opinião, as pessoas coletivas gozam de direitos de personalidade que sejam 

compatíveis com a sua natureza e com os seus fins. E gozam desses direitos por direito 

próprio, em consequência da sua qualificação como pessoas, da sua personalidade jurídica. A 

extensão dos direitos de personalidade às pessoas coletivas, quando não decorra diretamente 

da lei, será, assim, feita com recurso à interpretação extensiva, com base num argumento de 

identidade de razão. I.e., onde a razão de decidir seja a mesma, onde os problemas levantados 

sejam idênticos, a mesma deve ser a decisão
173

. 

Histórica e dogmaticamente pensados para as pessoas humanas, os direitos de 

personalidade não foram, pelo menos com a amplitude necessária, previstos para as pessoas 

coletivas. No entanto, da interpretação conjunta do art. 12.º, 2 CRP com o princípio da 

especialidade é nossa convicção que devem ser atribuídos pela ordem jurídica às pessoas 

coletivas os direitos de personalidade de que necessitem. Ainda que em moldes diferentes ou, 

pelo menos, densificados com menor conteúdo e grau de intensidade que os direitos de 

personalidade que são reconhecidos às pessoas humanas. Terá sido este, cremos, o “espírito 

do sistema”. 

                                                
172 Sobre a integração de lacunas e a analogia vide, para mais desenvolvimentos, BAPTISTA MACHADO, 

Introdução…, cit. pp. 192, ss.. 
173 Cfr. IDEM, pp. 185-186. 
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Esta afirmação em nada retira a dignidade dos direitos reconhecidos à pessoa humana. 

Apenas se pretende dizer que umas e outras serão titulares de direitos próprios e adequados às 

exigências da natureza das coisas. 

Uma outra razão não deverá ser menosprezada. Tendo as pessoas coletivas uma 

personalidade jurídica, uma individualidade própria, elas são titulares de direitos e deveres 

autónomos. Assim sendo, estes direitos de personalidade que lhes reconhecemos são direitos 

próprios. Não obstante, as pessoas coletivas são integradas por pessoas humanas que as 

compõem. Como são pessoas distintas, a ofensa dirigida a uma pessoa coletiva é feita a essa 

pessoa e não, em princípio, a essas pessoas humanas. Porém, estas podem sentir-se 

melindradas nos seus sentimentos com aquela ofensa, sem que sejam titulares de um direito 

que tenha sido ofendido. Assim sendo, reconhecendo-se a titularidade de direitos de 

personalidade às pessoas coletivas, estas poderão reagir contra essa ofensa. Ao proteger-se a 

pessoa coletiva acaba por se defender a integridade moral das pessoas que a integram, que, de 

outro modo, poderiam estar impedidas de reagir individualmente ou mesmo em grupo, uma 

vez que não eram titulares de direito ofendido. 

Aceitando a titularidade de direitos de personalidade diretamente pelas pessoas 

coletivas, defendemos que estas podem “lançar mão” das providências adequadas para 

prevenir ou atenuar uma ofensa ilícita a um direito de personalidade, conforme estipulado nos 

termos do art. 70.º, 2 CC e dos arts. 1474.º e 1475.º CPC. Com efeito, não vemos qualquer 

razão suficientemente válida para impedir que as pessoas coletivas possam defender a sua 

personalidade com recurso a meios particularmente expeditos de tutela
174

-
175

. 

 

III – Aqui chegados, cumpre analisar alguns direitos de personalidade que poderão ou não 

ser conferidos às pessoas coletivas. 

 Desde logo, como é pacífico, não serão atribuíveis direitos de personalidade ligados a 

bens de personalidade de carácter eminentemente corpóreo ou biológico. 

                                                
174 Assim também, v. TRL de 23-03-2010, proc, n.º 7527/04, disponível em www.dgsi.pt. 
175 Devemos dizer que muito nos surpreendeu que o recente Projeto de Revisão do Código de Processo Civil, na 

alteração proposta ao art. 1474.º, expressamente se referisse “à personalidade física ou moral de ser humano”. 

Não obstante a densificação da tutela que estava prevista nesses artigos (e que elogiamos), parece-nos um grave 

erro impedir que as pessoas coletivas possam socorrer-se deste meio de tutela da sua personalidade, sabendo que 

ele se propõe ser um meio particularmente célere e expedito na defesa destes direitos. Uma vez mais o dizemos, 

permitir que as pessoas coletivas gozem de direitos de personalidade e da sua proteção não implica uma 

diminuição da garantia dos direitos das pessoas humanas. A cada uma deve ser aplicada a tutela compatível com 

as exigências de proteção da sua personalidade – que muito diferem. Mas não são, por essa razão, impeditivas de 

determinados meios de tutela. Mal andará, por isso, o legislador se retirar esta fundamental peça no xadrez da 

tutela da personalidade coletiva, como veremos adiante. 

http://www.dgsi.pt/
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 Rejeitamos, ainda, que as pessoas coletivas possam ser titulares de um direito geral de 

personalidade. Como dissemos, a aceitar este direito (o que recusamos) ele deverá ser 

entendido como um direito inseparável da personalidade humana. Só o Homem, fruto da sua 

dignitatis humanae, pode ser titular de um direito que proteja, na plenitude, o seu ser e o seu 

devir. Nenhuma pessoa coletiva pode almejar um direito de tal envergadura, uma vez que a 

sua personalidade carece apenas de uma proteção residual: a necessária ou conveniente à 

prossecução do fim. Não obstante esta rejeição, entendemos que as pessoas coletivas podem 

recorrer à tutela conferida pelo artigo 70.º, 1 CC. Como dissemos, em nossa opinião aquele 

preceito contém uma cláusula aberta de direitos de personalidade. Nesse sentido, 

relativamente aos direitos de personalidade não previstos na lei, mas que, no caso concreto, se 

mostrem adequados à tutela dos fins da pessoa coletiva, esta poderia recorrer a esta 

disposição, por forma a daí extrair o referido direito. No entanto, a sua aplicação deve ser 

circunscrita aos direitos que, pela sua natureza, sejam compatíveis com a personalidade 

coletiva e que se mostrem necessários ou convenientes à prossecução do seu fim, por respeito 

ao disposto no art. 12.º, 2 CRP e ao princípio da especialidade. 

 Para além destes, entendemos ser de rejeitar um direito à honra
176

, porquanto 

consideramos que a honra é um bem indissociável da personalidade humana. Em nossa 

opinião, a honra congrega em si dois elementos essenciais
177

 – um elemento subjetivo, 

individual ou psicológico e um elemento objetivo ou de dimensão externa. Por um lado, a 

honra consiste numa relação interna e psicológica da pessoa consigo mesma (a forma como a 

pessoa se “vê” perante si própria, um juízo interno de valoração individual e a forma como a 

pessoa se “vê” em comunidade, perante os outros), radicada na insofismável dignidade ôntica 

da pessoa humana, por outro lado, a honra implica uma dimensão externa ou de consideração 

social (o modo como os outro “veem” aquela pessoa), intimamente ligada a conceitos de bom 

nome e reputação social. Entendemos, por conseguinte, que a honra é um bem jurídico que 

pressupõe uma consciência de si, uma capacidade pensante e sentimental, que não podemos 

reconhecer, pela natureza das coisas, às pessoas coletivas. Só será possível falar de honra de 

                                                
176 À semelhança de AA. como VON TUHR, Derecho Civil:  teoria general del derecho civil alemán, Vol. I, 

Tomo II – Las Personas, tradução direta do Alemão para Espanhol por Tito Ravá, Marcial Pons, Madrid, 1999, 

pp. 464-465 (457 e 458). 
177 Sobre o conceito de honra, v., entre nós, FARIA COSTA, “Comentário ao art. 180.º”, in AAVV., sob a direção 

de Figueiredo Dias, Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, Parte Especial – Artigos 131.º a 

201.º, 2.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2012, pp. 904-932, em especial, pp. 906-911, FIGUEIREDO DIAS, 

“Direito de Informação e Tutela da Honra no Direito Penal da Imprensa Português”, RLJ, Ano 115 (1982-1983), 

n.ºs 3694-3705, e RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA, Teoria…, cit., pp. 301, ss.. 
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pessoas humanas, nunca de outro tipo de entes. Este bem jurídico será sempre uma 

decorrência do valor ímpar do Homem e da sua dignidade. 

 Não dispondo as pessoas coletivas nem de uma honra própria, nem de um direito que a 

tutele, estas têm inegavelmente um direito ao bom nome (e ao crédito)
178

. Neste mesmo 

sentido apontam claramente os arts. 484.º CC
179

 e 187.º CP, assim pensamos. Estes direitos, 

apesar de serem direitos de personalidade das pessoas humanas, não serão privativos destas. 

Aliás, em nossa opinião, no tocante às pessoas coletivas, o crédito e o bom nome serão dos 

direitos de personalidade mais relevantes, atenta a sua finalidade social.  

 Se o bom nome nas pessoas singulares é uma dimensão (a dimensão externa) da sua 

honra, nas pessoas coletivas ele representa uma densidade diferente, muito mais ténue e 

instrumental. Funciona como um elemento indispensável à prossecução dos fins, por parte da 

pessoa coletiva. Marcadamente relacional, a pessoa coletiva necessita de ganhar e conservar 

intacto um conceito ou uma imagem de credibilidade, de reputação e de prestígio social. 

Mesmo tendo um fim egoístico, a pessoa coletiva nunca existe fechada sobre si mesma. A 

consecução dos seus fins impõe-lhe uma necessária e constante interação com o meio social 

envolvente. Neste contexto, ela deve atuar no comércio jurídico e na vida social por forma a 

lograr nessa comunidade uma imagem de credibilidade tal que seja suscetível de granjear a 

confiança social nesse ente. Bem andou assim o legislador no art. 187.º CP
180

. Ao referir-se a 

                                                
178 Sobre a ofensa ao bom nome e ao crédito, v., entre outros, ANTUNES VARELA, Das Obrigações em Geral, 

Vol. I, 10.ª ed., 9.ª reimp., Almedina, Coimbra, 2012, pp. 548-549, PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código 

Civil Anotado, I, cit., pp. 485-486, RIBEIRO DE FARIA, Direito das Obrigações, Vol. I, Almedina, Coimbra, 2003, 

pp. 433-434, PESSOA JORGE, Ensaio sobre os pressupostos da Responsabilidade Civil, Almedina, Coimbra, 
1995, p. 310, MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português,  II – Das Obrigações, Tomo III – Gestão 

de Negócios, Enriquecimento Sem Causa, Responsabilidade Civil, Almedina, Coimbra, 2010, pp. 551, ss., 

ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, 12.º ed., reimp., Almedina, Coimbra, 2009, pp. 564-565 e MENEZES 

LEITÃO, Direito das Obrigações, Vol. I – Introdução. Da Constituição das obrigações, 9.ª ed., Almedina, 

Coimbra, 2010, pp. 310-312 e a obra fundamental de FILIPE DE ALBUQUERQUE MATOS, Responsabilidade…, cit., 

em especial a partir das pp. 114, ss.. 
179 Tenha-se em atenção que o art. 484.º do CC não tutela o bem jurídico bom nome e o bem jurídico crédito em 

toda a dimensão. O artigo em questão apenas se dirige aos casos em que alguém atenta contra o crédito ou o bom 

nome de uma pessoa em face de terceiros. I.e.¸ para que haja lugar à responsabilidade nos termos deste artigo 

torna-se necessária a publicidade das declarações de facto atentatórias destes bens jurídicos. Caso as ofensas 

sejam secretas ou confidenciais já não se poderá recorrer a proteção conferida por este dispositivo legal. Neste 
sentido, v. FILIPE DE ALBUQUERQUE MATOS, Responsabilidade…, cit., pp. 316, ss.. 
180 A aplicação deste preceito às pessoas coletivas privadas não é pacífica entre nós. Faria Costa defendia, antes 

da revisão de 2007 ao Código Penal, que o art. 187.º CP apenas se aplicava a pessoas coletivas e outros 

organismos e instituições públicos. As pessoas coletivas privadas seriam, na sua opinião, sujeitos passivos dos 

crimes de difamação e de injúria (cfr. arts. 180.º e 181.º CP). Todavia, em 2007 operou-se uma alteração ao art. 

187.º que reordenou a ordem de apresentação dos sujeitos passivos do crime de “ofensa a organismo, serviço ou  

pessoa coletiva”, previsto e punido nos termos do art. 187.º CP. A expressão “autoridade pública”, que surgia no 

fim do elenco dos referidos sujeitos, passou para o início dessa enumeração (agora o artigo em epigrafe dispõe 

“… organismo ou serviço que exerçam autoridade pública, pessoa coletiva, instituição ou corporação”). A 

intenção de abranger neste tipo legal de crime as ofensas a todas as pessoas coletivas parece evidente. Esta 

alteração é profundamente criticada por Faria Costa, uma vez que entende haver aqui uma dupla proteção da 
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“factos inverídicos, capazes de ofender a credibilidade, o prestígio ou a confiança que sejam 

devidos a organismo ou corporação” (itálicos nossos) a lei colocou corretamente o acento 

tónico na relação
181

 entre as pessoas coletivas com a comunidade envolvente
182

. Em boa 

verdade a pessoa coletiva não tem intrinsecamente honra ou bom nome. A sua atuação na 

prossecução do fim é que deve ser geradora de respeito e credibilidade social, indispensáveis 

a essa prossecução. Dessa necessidade de interação social na prossecução do fim surge a 

relevância do bom nome, enquanto bem de personalidade juridicamente tutelado, que deve ser 

respeitado, sob pena de a pessoa coletiva se ver (em caso de violação do seu direito ao bom 

nome) incapacitada de prosseguir o seu escopo. Desta forma, o bom nome das pessoas 

coletivas surge numa dimensão de reputação e credibilidade de que a pessoa coletiva goza no 

meio social envolvente. É esta confiança social, esta imagem de credibilidade que se pretende 

proteger. 

 Às pessoas coletivas deve ser também reconhecido um direito ao crédito, enquanto 

direito de personalidade
183

. A proteção jurídica deste direito decorre desde logo do art. 484.º 

CC, mas pensamos que vê ainda uma proteção penal no seio do disposto no art. 187.º CP
184

. 

                                                                                                                                                   
pessoa coletiva privada que seria também sujeito passivo dos crimes de difamação e injúria e agora também 

deste crime de ofensa a pessoa coletiva. Isto acarretaria, em sua opinião, uma proteção à pessoa coletiva maior 

que às pessoas humanas. V., para mais desenvolvimentos, FARIA COSTA, “Comentário ao art. 187.º”, in AAVV., 

sob a direção de Figueiredo Dias, Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, Parte Especial – 

Artigos 131.º a 201.º, 2.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2012, pp. 980-990, em especial, pp. 981 e 988-989. 

Salvo o devido respeito, discordamos desta opinião. O legislador pretendeu, e muito bem, afastar as pessoas 

coletivas dos crimes de difamação e injúria. Estes crimes visam a proteção do bem jurídico honra. Ora, como 

dissemos em texto, consideramos que as pessoas coletivas não têm, pela natureza das coisas, uma honra. A sua 
dignidade não lhe confere tal bem jurídico. No entanto, devido ao seu sentido relacional e à necessidade de 

prossecução dos fins estatutários, às pessoas coletivas deve ser reconhecido um bom nome e um direito a esse 

bom nome. Faz, por isso, todo o sentido que o legislador tenha pretendido criar um crime específico de tutela 

desse bom nome, que é digno de proteção legal, mas incomparavelmente mais ténue que a honra de uma pessoa 

humana. No sentido que a alteração legislativa pretendeu afastar as pessoas coletivas privas dos crimes de 

difamação e injúria e torná-las sujeitos passivos do crime de ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva têm-

se pronunciado diversos acórdãos, v.g., Ac. TRC de 12-05-2010, proc. n.º 88/08, Ac. TRC de 19-10-2010, proc. 

n.º 442/07. No entanto, sufragando a posição afirmada por Faria Costa, vide Ac. TRC de 26-01-2011, proc. n.º 

2360/06. Todos os arestos citados se encontram disponíveis em www.dgsi.pt  
181 Uma vez mais dizemos que o sentido de relação é interação social e nunca numa perspetiva de direitos 

relativos. Os direitos de personalidade são sempre direitos absolutos. 
182 Entendemos, com Faria Costa, que o bem juridicamente tutelado por este preceito é, precisamente, o bom 

nome, de que a credibilidade, prestígio e confiança social são elementos estruturais. Cfr. FARIA COSTA, 

“Comentário ao art. 187.º”, in AAVV., sob a direção de Figueiredo Dias, Comentário Conimbricense do Código 

Penal, Tomo I, Parte Especial – Artigos 131.º a 201.º, 2.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2012, pp. 980-990, em 

especial, pp. 981-984. 
183 Somos, pelo menos, dessa opinião, ainda que se revele neste bem jurídico uma forte componente patrimonial. 

Cfr., para mais desenvolvimentos, FILIPE DE ALBUQUERQUE MATOS, Responsabilidade…, cit., pp. 163, ss.. 
184 Apesar de o art. 187.º CP tutelar em primeira linha o bem jurídico “bom nome”, nada obsta, em nossa 

opinião, a que o bem jurídico do “crédito”, perspetivado como uma imagem de respeitabilidade e prestígio 

sobretudo no mundo dos negócios, e na capacidade e vontade de cumprir as obrigações contraídas, possa ser 

também tutelado por esse tipo legal de crime. Com efeito, o prestígio de uma pessoa coletiva não se faz só com 

http://www.dgsi.pt/
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Apesar de intimamente ligado ao conceito de bom nome, entendemos que o crédito e o bom 

nome representam bens jurídicos de diferente natureza. O art. 484.º CC, ao referir-se 

expressamente a cada um deles, parece apontar nesse sentido. No entanto, ambos concorrem 

para uma noção global de prestígio, respeitabilidade, confiança e credibilidade da pessoa no 

meio socioeconómico envolvente
185

. Apesar de autónomos quanto ao seu âmbito de 

intervenção são, muitas vezes, “duas faces de uma mesma moeda”. E nada obsta a que a 

afirmação ou divulgação de determinadas declarações de facto se considerem, ao mesmo 

tempo, ofensivas do crédito e do bom nome. 

 O crédito deve ser, então, entendido aqui como a capacidade e vontade da pessoa 

cumprir as suas obrigações. Subjacente estará um valor de “honradez”, seriedade e 

respeitabilidade no cumprimento das obrigações a que uma pessoa se vincula. Se o facto 

afirmado ou difundido for capaz de diminuir a capacidade ou vontade da pessoa respeitar o 

cumprimento das suas obrigações deve entender-se que ele prejudica o crédito de uma 

pessoa
186

. 
187

 

 O direito de tutela do crédito de outrem deve ser reconhecido, em princípio, a qualquer 

pessoa coletiva. Não obstante a sua aplicação se mostrar particularmente relevante no mundo 

societário, onde o crédito negocial é determinante na vida dos negócios, a noção de crédito é 

essencial a qualquer pessoa coletiva. Porém, caso não se trate de uma sociedade, deverá 

proceder-se a uma análise da situação concreta, a fim de determinar se aquele ato foi ou não, 

no caso sub iudice, violador do crédito dessa pessoa. Pensemos no caso de uma associação de 

apoio a idosos que pretende obter financiamento junto da banca e de particulares para 

construir um lar de idosos. Se alguém afirmar e difundir que aquela associação não é 

cumpridora das suas obrigações e que deve milhares de euros a alguns credores e não paga 

essas dívidas, este facto é suscetível de prejudicar a capacidade de financiamento dessa 

associação e impedir a construção do lar e, como tal, a consecução do seu fim. Ainda assim, o 

seu âmago, voltamos a referir, encontra-se na atividade económico-empresarial
188

. 

                                                                                                                                                   
os atos praticados sem relevo económico. A credibilidade no mundo dos negócios é também um fator muito 

relevante na consagração do prestígio e credibilidade global de uma pessoa coletiva. 
185 Assim também, v. FILIPE DE ALBUQUERQUE MATOS, Responsabilidade…, cit., pp. 115 e 158. 
186 Assim, v. ANTUNES VARELA, Das Obrigações…, I, cit., pp. 548-549 e FILIPE DE ALBUQUERQUE MATOS, 

Responsabilidade…, cit., p. 116. 
187 Para mais desenvolvimentos sobre a tutela do crédito, v. FILIPE DE ALBUQUERQUE MATOS, 

Responsabilidade…, cit., pp. 156, ss.. 
188 Neste sentido, v. FILIPE DE ALBUQUERQUE MATOS, Responsabilidade…, cit., pp. 158, ss. Note-se que o A. 

defende que o ataque ao crédito, compreendido na tutela do art. 484.º CC, deve ser um ataque concreto a uma 

pessoa claramente identificada. Já não se estaria assim no âmbito deste artigo quando fossem proferidas 
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Imaginemos que alguém afirma ou um facto respeitante à condição económica de uma 

sociedade comercial ou afirma que determinados produtos por ela produzidos não têm a 

qualidade que essa sociedade lhes imputa, este será também uma circunstância suscetível de 

ofender o crédito dessa sociedade. 

 Uma questão largamente discutida na doutrina nacional a respeito do crédito e do bom 

nome prende-se com a exceptio veritatis
189

. Diga-se, no entanto, a este propósito que, no caso 

de ofensa ao crédito e ao bom nome de uma pessoa coletiva, a verdade não tem 

necessariamente que conduzir à exclusão da responsabilidade do autor das afirmações de 

facto suscetíveis de ofensa a estes bens jurídicos. É certo que as exigências de tutela não se 

podem colocar aqui nos mesmos termos que se colocam para as pessoas humana, porquanto a 

natureza ético-axiológica das pessoas humanas impõe uma proteção muito mais densa destes 

bens do que aquela que exige a natureza jurídica das pessoas coletivas. Todavia, uma 

informação que, sendo verdadeira ou parecendo verdadeira na opinião do autor, seja 

atentatória do bom nome de uma pessoa coletiva, porque é feita, por exemplo, com 

leviandade, desconhecimento completo da situação ou sonegação de informação relevante, 

pode constituir causa de responsabilização nos termos do art. 484.º CC
190

. Mostra-se nestes 

casos que a afirmação de um facto verdadeiro pode ser lesiva do bom nome das pessoas 

coletivas, podendo comprometer a sua atividade e, como tal, o fim por ela prosseguido
191

. 
192

 

 Um outro direito de personalidade que devemos reconhecer às pessoas coletivas é o 

direito ao nome. A identidade pessoal e a individualidade e autonomia da pessoa coletiva em 

                                                                                                                                                   
declarações de facto sobre sectores de atividade, em que não fosse identificável um ente concreto. Cfr. FILIPE DE 

ALBUQUERQUE MATOS, Responsabilidade…, cit., pp. 159, ss.. 
189 Não cabe nesta sede debruçarmo-nos sobre esta questão. Diga-se, apenas, que enquanto alguns AA. defendem 

a relevância da verdade como exclusão de ilicitude das declarações de facto proferidas, outros rejeitam a 

exceptio veritatis como causa de exclusão de ilicitude. Outros ainda defendem posições intermédias. Para mais 

desenvolvimentos, v. os AA. citados supra na nota 175. 
190 Note-se que, a responsabilidade penal decorrente do art. 187.º CC só terá lugar se: a) os factos afirmados ou 

propalados forem inverídicos, b) se mostrarem capazes de ofender o prestigio credibilidade ou confiança devida 

à pessoa coletiva e c) se o autor da ofensa não tiver fundamento para, em boa fé, reputar como sendo verdadeiros 

os factos inverídicos. Portanto, ao nível penal a exigência da verdade é muito mais relevante na determinação da 

responsabilidade do agente da infração. Para mais desenvolvimentos, v. FARIA COSTA, “Comentário ao art. 

187.º”…, cit., p. 984, ss.. 
191 No mesmo sentido, v. FILIPE DE ALBUQUERQUE MATOS, Responsabilidade…, cit., pp. 378-379 e Ac. STJ de 

08-03-2007, revista n.º 566/07. 
192 Citamos, em conclusão, MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Teoria da Confiança e Responsabilidade Civil, 

Almedina, Coimbra, 2007, pp. 290-291, nota 270, quando este A. afirma que, como exigência da dignidade 

humana, “onde estejam em causa valores atinentes à pessoa, à família, à saúde e ao bom nome, as normas de 

responsabilidade civil devem ser mais enérgicas do que noutras situações”. Ainda que este A. se esteja aqui a 

referir às pessoas humanas, consideramos ser de relevante interesse que, mesmo no caso do bom nome das 

pessoas coletivas, a ordem jurídica tutele eficazmente o crédito e o bom nome destes entes. Com efeito, estes 

bens jurídicos são, porventura, dos mais importantes bens a tutelar no seio destas pessoas, porquanto a sua 

credibilidade e prestígio se mostram indispensáveis para o desenvolvimento da sua atividade e prossecução do 

escopo fixado. 
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relação às demais e mesmo em relação os seus membros, só pode ser verdadeiramente 

alcançada com uma nomenclatura própria. Neste sentido, o RRNPC contempla as 

especificidades técnicas do direito ao nome, nomeadamente através da consagração da firma 

como nome das sociedades comerciais e da denominação, no caso de outras pessoas coletivas 

– cfr. arts. 32.º ss RRNPC. 

 É também nossa convicção que às pessoas coletivas deve ser atribuído um direito à 

imagem. Não estamos a configurar o direito à imagem nos mesmos moldes em que este se 

afigura em relação às pessoas humanas, porque as exigências ético-axiológicas não se 

impõem aqui da mesma forma, nem com a mesma intensidade. Não fundamos, por isso, a 

nossa opinião numa interpretação extensiva do disposto no art. 79.º, 1 CC, uma vez se 

afigurar inseparável do “corpo humano”. Assim, este direito à imagem deve encontrar-se 

através do recurso à cláusula geral do art. 70.º, 1 CC ou por força de uma interpretação 

adequada às circunstâncias do caso com recurso ao disposto no n.º 3 do art. 79.º CC. Contudo, 

este direito só deve funcionar em “casos limite”, em que a tutela do bom nome não possa, 

razoavelmente dar uma resposta suficiente ao problema. 

 Explicamos onde queremos chegar com o seguinte exemplo. Numa reportagem 

televisiva no telejornal afirma-se que determinadas pessoas são investigadas por suspeitas de 

corrupção ativa num caso de compra e venda de terrenos pertencentes ao Estado. Essas 

pessoas são, atualmente, sócias e administradoras de uma instituição bancária muito 

conceituada na comunidade. No entanto, à época da possível prática dos factos ilícitos que 

lhes são imputados as pessoas em causa não tinham qualquer relação com essa instituição. 

Sem nunca se referir na peça jornalística que neste escândalo se encontra envolvido o referido 

banco, são, no entanto, frequentemente mostradas imagens da fachada de um “balcão” desse 

banco. Esta notícia corre páginas de jornais e mais reportagens televisivas que, para retratar as 

pessoas envolvidas (devido à relação pública destas com o banco), usa imagens dessas 

pessoas e do próprio banco em pano de fundo. Perguntamo-nos, então, se não será de 

elementar justiça permitir que o banco possa reagir
193

 contra esta situação desde que alegue 

um direito à imagem e prove que esta associação da sua imagem ao referido escândalo (ainda 

que nunca sendo referida diretamente) possa relevar-se prejudicial para a sua imagem de 

credibilidade social e a reputação de que o banco goza junto da comunidade, podendo ter 

                                                
193 Nomeadamente requerendo as providências adequadas às circunstâncias nos termos do art. 70.º, 2 CC, de um 

procedimento cautelar (art. 381.º, ss. CPC) ou através do direito à resposta e retificação (cfr. art. 37.º, 4 CRP e 

arts. 24.º ss da Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro, sucessivamente alterada. Poderia, por exemplo, pedir que a sua 

imagem não mais fosse associada ao processo em causa e que os jornais e televisões fizessem um esclarecimento 

afirmando que o banco em questão não tinha qualquer relação com o assunto. 
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graves consequências ao nível da sua atividade empresarial. Uma vez mais estamos em 

presença de bens jurídicos que devem ser dignos de proteção legal, sob pena de se ver 

frustrada a capacidade de prossecução do fim da pessoa coletiva
194

. 

 Reforçamos que este direito deve ser encarado como uma válvula de proteção em 

casos extremos em que o bom nome e a credibilidade da pessoa coletiva possam ser afetados 

apenas pela divulgação de imagens que configure uma ilícita e abusiva prática de quem as 

publica
195

. Não pode, por isso, ser compaginável com a proteção da imagem das pessoas 

singulares, sob pena de uma restrição excessiva de liberdades fundamentais. Uma vez mais, 

assim consideramos, está em causa a natureza relacional da pessoa coletivas e a 

funcionalização dos seus direitos de personalidade em razão do fim. 

 Às pessoas coletivas deve ser também reconhecido um direito à privacidade e a uma 

esfera de sigilo. Não estará apenas em causa a sua correspondência, como também os seus 

dados de natureza interna e particular, que, como tal, não devem ser de conhecimento público. 

Aqui podem integrar-se dados privativos da pessoa coletiva e, claro, dados de pessoas 

singulares que se encontram “guardados” nos seus ficheiros (informáticos ou convencionais). 

Devem, ainda, incluir-se, entre outros, segredos da atividade negocial (que escapem ao 

concreto âmbito de proteção do direito de propriedade intelectual e industrial). Com efeito, há 

informações que não podem, nem devem, ser de conhecimento público. Ao reconhecer-se esta 

esfera de proteção, não só se tutela as pessoas coletivas e a sua atividade, como também, em 

muitos casos, se assegura uma proteção reflexa às pessoas humanas relativamente a dados 

pessoais destas. Esta dimensão de privacidade mostra-se mesmo necessária ou conveniente à 

prossecução dos fins estatutários
196

. 

 Contudo, não entendemos dever reconhecer-se a estes entes um direito à reserva da 

vida privada. A reserva da intimidade da vida privada é um direito que tutela bens 

eminentemente relacionados com a personalidade humana. Por seu turno, o direito de 

privacidade e esfera de sigilo prende-se com a proteção de dados, informações e outros 

                                                
194 Tenha-se em atenção que, apesar desta situação poder configurar uma ofensa ao bom nome daquela pessoa 

coletiva, não se mostram preenchidos os requisitos do art. 484.º CC, porquanto não são afirmados ou difundidos 

factos que imputem um determinado comportamento ao banco. Apenas a sua imagem surge “arrastada” para 

identificar os possíveis autores desse crime. 
195 Poderíamos ser tentados a dizer que o bem jurídico em causa seria apenas o bom nome da pessoa em causa e, 

como tal, compaginar este caso numa ofensa ao direito ao bom nome. Apesar de conexionado, pensamos ser 

mais adequado entendê-lo como um direito à imagem, ainda que umbilicalmente ligado à reputação e 

consideração social. Afinal, o art. 79.º, 3 CP, mais que proteger a pura imagem do Ser Humano, liga o valor 

desta imagem ao valor de bom nome, reputação e decoro. 
196 Cfr., a este propósito, arts. 34.º e 35.º CRP e 139.º e 194.º CP. Cfr. Ac. TC n.º 198/85, disponível em: 

http://www.tribunalconstitucional.pt 

http://www.tribunalconstitucional.pt/


Danos Não Patrimoniais em Pessoas Coletivas 

 

81 

 

documentos que não devem ser, pela natureza da vida, sujeitos a uma devassa permitida pela 

ordem jurídica. 

 Esta privacidade manifesta-se também numa outra vertente: impedir o acesso livre a 

bens que são propriedade das pessoas coletivas, e.g., proibir a invasão da sede, filiais ou 

sucursais de uma sociedade comercial. Entendemos que a privacidade exigida pelo fim deve 

surgir acompanhada de uma tutela natural da propriedade privada.
197

 

 Deverá ainda ser reconhecido às pessoas coletivas uma esfera de liberdade de atuação, 

consentânea com a prossecução dos fins visados. 

 

IV – A atribuição de direitos de personalidade pode implicar importantes questões de 

prova, especialmente perante direitos que não resultam diretamente da lei.  

 Dada a especificidade dos direitos de personalidade das pessoas coletivas, quando o 

direito alegado não resultar da lei, consideramos ser essencial que a pessoa coletiva faça, nos 

termos do preceituado no art. 342.º, 1 CC, prova da existência, em concreto, do bem jurídico 

de personalidade alegado e do direito que o tutela, bem como da sua titularidade. Para 

fundamentar essa prova poderá sempre recorrer às regras gerais de interpretação da lei em 

caso de direito análogo previsto na lei ou com recurso a uma interpretação extensiva de um 

direito inicialmente previsto para uma pessoa singular. 

 Terá também a hipótese de se socorrer da cláusula aberta do art. 70.º, 1 CC, 

justificando a emergência do direito que daí se pretende retirar. No entanto, deverá procurar 

sempre fundamentar a adequação desse direito à sua natureza (cfr. art. 12.º, 2 CRP) e à sua 

conformidade com o princípio da especialidade (i.e., provar que o direito é necessário ou 

conveniente à prossecução do seu fim e que não se mostra vedado por lei ou inseparável da 

personalidade singular). Esta prova mostra-se, nestes casos, essencial para a atribuição da 

proteção desejada, sob pena de a pessoa ver soçobrar ab initio a sua pretensão. Depois desta 

                                                
197 É esta, de resto, a leitura que fazemos dos art. 190.º e 191.º CP. Em nossa opinião a violação da sede, filiais e 

sucursais, bem como de outros bens imóveis de propriedade de pessoas coletivas deve considerar-se previsto e 

punido nos termos do art. 191.º CP e não do art. 190.º deste mesmo diploma legal. Este último afigura-se como 

tutelador de bens como a reserva da intimidade da vida privada, da privacidade e intimidade do ser humano. Pelo 

contrário, o art. 191.º pretende tutelar bens jurídicos não diretamente conexionados com esta esfera de 

intimidade, mas sim com a proteção de esferas de sigilo e da própria propriedade. Cfr., para mais 

desenvolvimentos sobre esta temática, COSTA ANDRADE, “Comentário ao art. 190.º” e “Comentário ao art. 

191.º”, in AAVV., sob a direção de Figueiredo Dias, Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, 

Parte Especial – Artigos 131.º a 201.º, 2.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2012, pp. 1000-1028 e pp. 1029-1038, 

respetivamente. 
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prova a pessoa coletiva terá ainda, nos termos gerais
198

, que provar que a conduta do agente 

representa uma ofensa ilícita ao seu direito. 

 Se o direito de personalidade resultar de previsão expressa na lei esta tarefa probatória 

afigura-se muito mais simplificada. Em caso de ofensa a esse direito de personalidade a 

pessoa coletiva apenas terá que provar que goza daquele bem de personalidade juridicamente 

protegido
199

 e que aqueles factos consubstanciam uma ofensa ilícita ao seu direito, nos termos 

gerais
200

.  

  

V – Num outro campo coloca-se a questão de saber se será admissível atribuir direitos de 

personalidade de entes desprovidos de personalidade jurídica. 

 Estaríamos aqui a falar da atribuição de direitos de personalidade a associações sem 

personalidade jurídica, comissões especiais, entre outros.  

 Neste particular, somos da opinião que as entidades sem personalidade jurídica não 

podem ser titulares de direitos de personalidade
201

. Estes direitos são privativos de entes 

dotados de personalidade jurídica e, mesmo assim, como vimos, encontram fortes restrições 

no campo das pessoas coletivas, pelo que não vemos qualquer justificação para atribuir estes 

direito a essas organizações
202

. O que poderá estar em causa nesta circunstância é apenas a 

existência dos direitos de personalidade de cada um dos membros individualmente 

considerados. Havendo um “ataque” àquela organização, à coletividade cada um dos 

potenciais ofendidos nos seus bens de personalidade seria parte legítima de uma ação judicial, 

mas para a tutela dos seus próprios direitos de personalidade
203

. Deve-se admitir, neste caso, 

um litisconsórcio voluntário ativo (cfr. art. 27.º CPC), para defesa dos direitos postergados 

pela conduta do lesante. 

 

                                                
198 Ou particulares do direito em questão. 
199 V.g., que goza de um bom nome, de uma elevada credibilidade e reputação social no meio social em que se 

insere. 
200 Ou particulares dos direito em causa. 
201 O que não invalida não lhe poderem ser concedidos direitos fundamentais ou garantias institucionais, como 

veremos no ponto seguinte. 
202 No mesmo sentido, v. RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA, Teoria…, cit., pp. 594-595, nota 248. Na opinião 

deste A., apesar de não haver direitos de personalidade, deveria reconhecer-se a “existência de bens de 

personalidade coletiva (v.g., honra, identidade e nome)”, de que seriam co-titulares os associados ou membros 

dessas associações ou comissões. 
203 A afirmação de bens de personalidade coletivos parece-nos algo dubitativa. Partindo do pressuposto que um 

direito de personalidade é, como vimos, um direito subjetivo e este se traduz numa “posição concreta de 

vantagem de pessoas individualmente consideradas”, não vemos como sustentar a existência de bens de 

personalidade coletivos. 
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VI – Em suma: as pessoas coletivas podem ser titulares de direitos de personalidade. No 

entanto, estes direitos de personalidade têm um alcance bem mais restrito e circunscrito que 

os direitos de personalidade das pessoas singulares. Com efeito, as pessoas coletivas apenas 

podem ser titulares dos direitos de personalidade que, pela sua natureza e pela natureza da 

personalidade coletiva, se mostrem necessários ou convenientes à prossecução do escopo 

“coletivo”. Assim, os direitos de personalidade de que gozem as pessoas coletivas são direitos 

subjetivos de personalidade especialmente funcionalizados em razão do fim da pessoa: 

existem para assegurar, nas melhores condições possíveis, a prossecução da sua atividade no 

comércio jurídico em busca do seu desiderato. 

 

12. Direitos fundamentais das pessoas coletivas 

 

 O estudo dos direitos fundamentais não constitui objeto de fundo deste trabalho. 

Porém, em virtude da aplicação de direitos fundamentais às pessoas coletivas, por força do 

disposto no art. 12.º, 2 CRP e tendo em atenção a eficácia horizontal (i.e., no domínio das 

relações entre particulares)
204

 consagrada no art. 18.º, 1, in fine CRP, será conveniente 

debruçarmo-nos sobre esta problemática, ainda que o façamos superficialmente. 

 

I – A titularidade de direitos fundamentais por parte de pessoas coletivas privadas não é 

uma questão controvertida na nossa doutrina constitucionalista.  

 A generalidade dos constitucionalistas portugueses admite a titularidade de direitos 

fundamentais pelas pessoas coletivas privadas. Advertem, no entanto, que apesar de só lhes 

serem aplicáveis os direitos compatíveis com a sua natureza (cfr. art. 12.º, 2 CRP) e com a 

natureza do direito em questão, tal não significa que esses direitos sejam aplicáveis nos 

mesmos termos e com o mesmo alcance com que esses direitos são aplicáveis às pessoas 

humanas
205

. Nesta conceção fazem também intervir o princípio da especialidade, referindo 

que cada pessoa só pode ter os direitos necessários ou convenientes à prossecução do seu fim. 

A aplicação destes direitos às pessoas coletivas deverá, por esse motivo, ser apurada caso a 

caso
206

-
207

-
208

. Por outro lado, enquanto alguns rejeitam a extensão do direito ao livre 

                                                
204 Sobre a eficácia horizontal, v., entre outros, JORGE MIRANDA, Manual…, IV, cit., pp. 331, ss.. Sobre a relação 

entre direitos fundamentais e direitos de personalidade, v. ob. ant. cit., pp. 75-76. 
205 No mesmo sentido, v. Ac. TC n.º 198/85, Ac. TC n.º 539/97 e Ac. TC n.º 292/2008, diponíveis em: 

http://www.tribunalconstitucional.pt 
206 Assim também, v. Ac. TC n.º 292/2008. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/
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desenvolvimento da personalidade (cfr. art. 26.º, 1 CRP), porquanto a consideram inseparável 

da personalidade singular
209

, outros aceitam essa titularidade, mas apenas numa dimensão de 

liberdade geral de ação
210

.  

 

II – Menos pacífica se afigura a questão dos direitos fundamentais de entidades 

desprovidas de personalidade jurídica, como é o caso de associações sem personalidade 

jurídica, comissões de trabalhadores, entre outras. 

 Na opinião de alguns constitucionalistas estas entidades podem ser titulares de alguns 

direitos fundamentais, como por exemplo, a liberdade de expressão e imprensa (cfr. arts. 37.º 

e 38.º CRP), inviolabilidade do domicílio e correspondência (cfr. art. 34.º CRP), liberdade de 

culto e ensino religioso (cfr. art. 41.º, 4, 5 CRP), entre outros que com a sua natureza sejam 

compatíveis
211

. Outros há que lhes reconhecem uma titularidade circunscrita apenas aos casos 

expressamente previstos na lei e não já com base no princípio geral contido no art. 12.º, 2 

CRP, que só valerá para entes dotados de personalidade jurídica
212

. 

 

III – Relativamente à titularidade de direitos fundamentais de pessoas coletivas públicas 

podemos observar algumas discordâncias mais profundas. 

 Gomes Canotilho e Vital Moreira aceitam a aplicabilidade dos direitos fundamentais 

às pessoas coletivas públicas infraestaduais, como será o caso das universidades públicas, 

                                                                                                                                                   
207 Cfr. JORGE MIRANDA, Manual…, IV, cit., pp. 261-262 e IDEM, “Art. 12.º”, in JORGE MIRANDA/RUI 

MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I – Introdução, Preâmbulo, Artigos 1.º a 79.º, Wolters 

Kluwer Portugal, sob a marca Coimbra Editora, Coimbra, 2010, pp. 207-212, em especial, pp. 210-211 e GOMES 

CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª ed., Almedina, Coimbra, 11.ª reimp. da ed. de 

2003, pp. 421-422 e VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, 5.ª 

ed., Almedina, Coimbra, 2012, pp. 117, ss.. Na opinião deste último A., que desenvolve uma análise mais 

aturada sobre o assunto, quando estejam em causa direitos fundamentais coletivos, ou seja, direitos exclusivos de 

pessoas coletivas como associações sindicais (ou mesmo comissões de trabalhadores) não se deve entender estes 

como verdadeiros direitos fundamentais subjetivos, mas como uma equiparação a garantias institucionais.   
208 Comungando no essencial desta posição, v. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição…, cit., p. 330. 

No entanto, estes AA. colocam dúvidas quanto à admissibilidade de titularidade de direitos fundamentais por 
parte das fundações, por lhes faltar um “elemento pessoal”. Estes AA. acentuam também o facto, como já 

tivemos oportunidade de referir, da compatibilidade da natureza do direito em causa com a natureza da pessoa 

coletiva, para que esta possa titular esse direito. 
209 Assim, v. JORGE MIRANDA, Manual…, IV, cit., p. 262. 
210 Cfr. PAULO MOTA PINTO, “O Direito ao Livre Desenvolvimento…”, cit., p. 221 e GOMES CANOTILHO, 

Direito Constitucional…, cit., p. 422. 
211 Neste sentido, v. VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais…, cit., p. 118, nota 35, GOMES 

CANOTILHO, Direito Constitucional…, cit., p. 420, e também, COUTINHO DE ABREU, Da Empresarialidade…, 

cit., p. 204, nota 528. 
212 Assim, GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição…, cit., p. 329 e JORGE MIRANDA, Manual…, IV, 

cit., pp. 262-263 e IDEM, “Art. 12.º”…, cit., pp. 211-212. 
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pessoas coletivas territoriais (e.g., autarquias locais), associações públicas, entre outras
213

. No 

mesmo sentido aponta Jorge Miranda, mas com algumas nuances em relação à posição 

daquela doutrina. Para este A. as regiões autónomas, as autarquias locais e os institutos 

públicos e empresas públicas não devem ter direitos fundamentais, uma vez que que são 

fenómenos de descentralização estadual. No entanto, às associações públicas e universidades 

publicas, bem como, dependendo do caso, às organizações de moradores devia ser 

reconhecida a titularidade desses direitos
214

. Na opinião de Vieira de Andrade, esta questão 

apenas se pode colocar perante pessoas coletivas públicas que visem proteger direitos 

fundamentais individuais. Todavia, nestes casos não estaremos perante direitos subjetivos 

fundamentais destas pessoas, mas em face de uma equiparação a garantias institucionais
215

. 

 

IV – Quanto a nós, não vemos qualquer impedimento à titularidade de direitos 

fundamentais das pessoas coletivas privadas, desde que, e na medida em que, sejam 

compatíveis com a natureza da personalidade coletiva e com a natureza da pessoa coletiva em 

concreto, bem como com a natureza do próprio direito em questão e sejam necessários ou 

convenientes à prossecução dos seus fins. Assim, uma pessoa coletiva não poderá invocar um 

direito à liberdade de consciência (cfr. art. 41.º CRP), precisamente por ser incompatível com 

a sua natureza ontológica. Apesar disso, associações que, por exemplo, prossigam fins 

religiosos poderão titular um direito à liberdade religiosa (enquanto outras pessoas coletivas o 

não poderão fazer) (cfr. art. 41.º CRP)
216

. Aceitamos, por isso, a titularidade de direitos 

fundamentais que são também direitos de personalidade compatíveis com a personalidade 

coletiva, bem como várias liberdades fundamentais, como a liberdade de expressão, de 

ensino, de informação, entre outras. 

 No que diz respeito às entidades ou organizações desprovidas de personalidade 

jurídica, somos da opinião que podem ser titulares de direitos fundamentais apenas nos casos 

em que a Lei Fundamental lhes confere esse direito “de modo direto e imediato”
217

, ou em 

que atribui direitos fundamentais a determinados entes sem exigir personalidade jurídica
218

. 

                                                
213 Cfr. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição…, cit., p. 330 e GOMES CANOTILHO, Direito 

Constitucional…, cit., pp. 422-423. 
214 Cfr. JORGE MIRANDA, “Art. 12.º”…, cit., p. 211. 
215 Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais…, cit., pp. 123-125. 
216 Sobre a liberdade religiosa e o Estado, v. PAULO PULIDO ADRAGÃO, A Liberdade Religiosa e o Estado, 

Almedina, Coimbra, 2002, em especial a partir das pp. 364, ss.. 
217 Na expressão de Jorge Miranda, cfr. JORGE MIRANDA, Manual…, IV, cit., p. 263. 
218 Veja-se o caso da liberdade de associação, prevista no art. 46.º CRP. Nada obsta, em nossa opinião, a que 

comissões ou associações sem personalidade jurídica possam gozar de tal liberdade. 
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Com efeito, inexistindo uma personalidade jurídica e, como tal, não havendo pessoa em 

sentido jurídico, estas apenas podem ser titulares dos direitos que expressamente lhes foram 

conferidos por lei. Esta é uma consequência direta e imediata de ausência de “pessoa”. 

Quanto à aplicabilidade de direitos fundamentais a pessoas coletivas públicas não 

vemos motivos para não considerar que associações públicas, universidades públicas, 

institutos públicos ou empresas públicas sejam titulares de direitos fundamentais. 

Efetivamente, apesar de a relação com o Estado ter diferentes intensidades nuns e noutros 

casos, é importante não esquecer que estes entes públicos infraestaduais prosseguem fins 

muito mais específicos e determinados que os fins genéricos que prossegue o Estado e mesmo 

os demais entes públicos territoriais. Na sua concreta atuação podem ver necessário o recurso 

uma adequada tutela para a prossecução dos seus fins, que de outro modo ficaria 

especialmente fragilizada. 

Uma última nota a este propósito se impõe dizer: somos da opinião que as 

universidades públicas, assim como as associações públicas
219

, atentas as específicas 

finalidades sociais que prosseguem a natureza híbrida do seu estatuto, devem poder não só ser 

titulares de direitos fundamentais pessoais, como de os opor a particulares. Esta nossa 

preocupação centra-se essencialmente num bem jurídico pessoal previsto no art. 26.º, 1 CRP – 

o bom nome. Com efeito, não encontramos justificação para impedir que estas pessoas 

coletivas, caso assistam a uma ofensa ao seu prestígio e credibilidade social não possam 

reagir contra o agressor. Poder-se-á contra-argumentar dizendo que elas são sujeitos passivos 

de um crime específico que tutela o seu bom nome, nos termos do art. 187.º CP. Todavia, a 

tutela penal, assim a entendemos, não deve ser encarada nem como a primeira, nem a única 

via de proteção de bens juridicamente relevantes. Aliás, entendemos que a Constituição da 

República Portuguesa consagra (ainda que de um modo indireto) esta possibilidade de opor 

direitos fundamentais de pessoas coletivas públicas a entidades particulares, nos termos do 

disposto no seu art. 37.º, 4. Este artigo não só não faz distinção entre pessoas coletivas 

públicas e privadas, como os arts. 24.º ss. da Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro
220

 (Lei da 

Imprensa) expressamente conferem esse direito de resposta e retificação também a institutos, 

organismos e pessoas coletivas públicas. 

Como dissemos, especialmente no caso das universidade e associações públicas, a 

ofensa ao bom nome pode abalar o prestígio e credibilidade de que gozam no comércio 

                                                
219 Admitindo também essa possibilidade em alguns institutos públicos e empresas públicas, desde que a sua 

natureza e o fim exijam, em concreto, uma tutela mais abrangente. 
220 Sucessivamente alterada. A sua última redação foi introduzida pela Lei n.º 19/2012., de 8 de maio. 
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jurídico, pelo que, por analogia, deveria ser-lhes reconhecida uma tutela mais densificada (em 

particular no âmbito da tutela do bom nome), sob pena de poderem ver frustrados os fins que 

presidiram à sua criação. A natureza híbrida – muitas vezes mais pública que privada – exige, 

em nossa opinião, essa mais ampla proteção destes entes jurídicos, do que em relação às 

demais pessoas e instituições públicas. 
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SECÇÃO II 

MECANISMOS JURÍDICOS DE TUTELA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE 

 

Nesta secção abordaremos alguns do mecanismos de tutela de direitos de 

personalidade que as pessoas coletivas têm ao seu dispor para proteger eficazmente os seus 

bens jurídicos de personalidade, sem contudo proceder a uma análise minimamente exaustiva 

destes meios, porquanto não se centra neste âmbito o objeto das nossas preocupações
221

. 

 Como ficará demonstrado, nem só a responsabilidade civil constitui mecanismo de 

tutela de direitos de personalidade. Esta representará uma parte substancial dessa proteção, 

mas não a única, nem necessariamente sempre a mais adequada. 

 Uma outra nota especialmente relevante consiste no facto de alguns dos mecanismos 

jurídicos a que a seguir aludiremos não serem necessariamente estanques. Bem pelo contrário. 

Muitos podem ser conjugados. Por exemplo, o decretamento de uma das providências 

especiais de personalidade não obsta a que possa haver lugar a uma ação de responsabilidade 

civil fundada nos danos decorrentes da ofensa. Cada uma terá um âmbito próprio (e até 

complementar, em certos casos) de intervenção na tutela dos direitos de personalidade. Por 

outro lado, poderemos ter procedimentos cautelares mesmo no domínio de uma ação especial 

de personalidade ou a combinação de uma sentença ou até uma decisão condenatória 

acompanhada de uma sanção pecuniária compulsória. 

 

13. As providências especiais de tutela da personalidade
222

 

 

                                                
221 Para mais desenvolvimentos sobre diversos meios de tutela de direitos de personalidade, v., entre outros, 

RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA, Teoria…, cit., pp. 451, ss., PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito de 

Personalidade, cit., pp. 127, ss., FILIPE DE ALBUQUERQUE MATOS, Responsabilidade…, cit., pp. 536, ss., 598, 

ss., 688, ss., e, ainda, TIAGO SOARES DA FONSECA, “Da Tutela Judicial Civil dos Direitos de Personalidade – um 
Olhar sobre a Jurisprudência”, ROA, Ano 66 (2006), Vol. I, pp. 231-293. Numa perspetiva de direito 

comparado, v. ELSA DIAS OLIVEIRA, Da responsabilidade civil extracontratual por violação de direitos de 

personalidade em Direito Internacional Privado, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 152, ss.. 
222 Apesar destas providências estarem previstas num processo especial de jurisdição voluntária especificamente 

consagrado para a tutela dos direitos de personalidade, reservando o processo comum para as ações de 

responsabilidade civil, a prática jurisprudencial tem entendido e decidido em sentido diverso. É amplo 

entendimento da jurisprudência que a tutela da personalidade ou se faz com recurso ao processo comum ou com 

recurso ao processo especial. Com o devido respeito, esta posição manifesta-se profundamente desadequada e 

demonstra uma interpretação obtusa da tutela legal da personalidade. A adoção de várias medidas não tem 

natureza estanque. Por essa razão, apenas a responsabilidade civil deve seguir forma de processo comum. No 

mesmo sentido e mais desenvolvidamente, v. TIAGO SOARES DA FONSECA, “Da Tutela…”, cit., pp. 285, ss.. 
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I – No art. 70.º, 2 CC o legislador expressamente consagrou, para além da possibilidade de 

recurso à responsabilidade civil, a admissão de outros mecanismos de tutela especiais para 

defesa dos direitos de personalidade. Assim, independentemente da responsabilidade civil a 

que possa haver lugar, “a pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer as providências 

adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar 

os efeitos da ofensa já cometida”. 

 Temos assim duas modalidades de providências de personalidade – as providências 

preventivas e as providências atenuantes. 

 Quer isto dizer que a pessoa que se veja ofendida nos seus direitos de personalidade ou 

que seja ameaçada e pretenda evitar a consumação dessa ofensa, pode lançar mão das medidas 

que se mostrem adequadas às circunstâncias do caso concreto. Para tanto, terá que recorrer a 

tribunal e dar início a um processo de jurisdição voluntária
223

 específico que se encontra 

previsto nos arts. 1474.º e 1475.º CPC. Estes processos encontram-se regulados, nas suas 

vestes gerais, nos arts. 1409.º, ss CPC e arts. 302.º a 304.º CPC, ex vi art. 1409.º, 1 CPC. 

 Nestes processos o juiz, para além de uma ampla liberdade de investigação (cfr. art. 

1409.º, 2 CPC)
224

, não se encontra vinculado a critérios de estrita legalidade no decretamento 

das medidas, podendo, e devendo, recorrer às regras do bom senso com o intuito de alcançar a 

solução mais adequada ao caso (cfr. art. 1410.º CPC). Destarte, o julgador tem uma ampla 

margem de manobra para adotar as medidas que se mostrem concretamente mais adequadas 

ao caso em questão (não ficando “preso” sequer ao pedido formulado pelo requerente)
225

. 

Uma outra vantagem destes processos é a possibilidade de alteração das decisões, assim que 

se verifique uma alteração superveniente das circunstâncias que justificaram o seu 

decretamento (cfr. art. 1411.º, 1 CPC). 

 O facto de a lei exigir que as providências sejam adequadas às circunstâncias do caso 

funciona, não obstante a amplitude na margem de decisão, como um primeiro limite à 

equidade do julgador. Exige-se, pois, um bom senso e um prudente arbítrio do juiz. 

                                                
223 Sobre os processos de jurisdição voluntária, vide, também, ANTUNES VARELA, com a colaboração de J. 

MIGUEL BEZERRA e de SAMPAIO NORA, Manual de Processo Civil, 2.ª ed., reimp., Coimbra Editora, Coimbra, 

2004, pp. 69, ss. e REMÉDIO MARQUES, Acção Declarativa à Luz do Código Revisto, 3.º ed., Wolter Kluwer 

Portugal sob a marca Coimbra Editora, Coimbra, 2011, pp. 109, ss.. 
224 Note-se que nos processos de jurisdição contenciosa o julgador encontra-se vinculado não só a critério de 

legalidade, mas também ao princípio do dispositivo (cfr. art. 264.º CPC) 
225 Aliás, a formulação do art. 70.º, 2 CC ao referir-se às “providências adequadas às circunstâncias do caso” é 

denotativa desta enorme amplitude. Todavia, o facto de o julgador ter uma enorme amplitude no decretamento 

destas medidas isso não coenvolve a possibilidade de um decretamento de tal modo arbitrário que postergue 

regras legais imperativas (neste sentido, v. ANTUNES VARELA, Manual de Processo…, cit., p. 72, nota 1) ou seja 

violador da dignidade humana do lesante. 
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 Este processo de tutela especial da personalidade é, portanto, um processo 

particularmente célere (cfr. art.1409.º, 3 CPC) e maleável. Inicia-se com um requerimento 

dirigido ao juiz no qual a parte que é ameaçada ou ofendida expõe as razões de facto da sua 

pretensão e formula o pedido, devendo oferecer os meios de prova que fundamentam a sua 

pretensão; seguidamente o requerido
226

 é citado para, querendo, contestar. Contestando ou 

não o juiz decidirá depois de produzida a prova, segundo juízos de equidade, nos termos 

anteriormente referidos. 

 De realçar, neste contexto, é o facto de estas providências exigirem, nos termos do 

preceituado no n.º 2 do art. 70.º CC, a existência de um facto voluntário e ilícito. Esta ilicitude 

não se consubstancia apenas na ofensa já consumada, mas também na simples ameaça de 

ofensa (no caso das providência preventivas). Todavia, diversamente do que ocorre em sede 

de responsabilidade civil, no âmbito destas providências especiais o seu decretamento não 

impõe a prova da culpa do autor da ofensa ou ameaça, nem a prova da existência de danos 

sofridos
227

. 

 

II – Providências preventivas 

 Trata-se, como o próprio nome indica, de providências requeridas antes da 

consumação da ofensa. Devem, por isso, ser decretadas antes que esta se chegue a verificar. 

No entanto, é admissível, mesmo no seio destes processos especiais, o decretamento de 

providência cautelares: a urgência da situação pode exigir que antes ou concomitantemente 

com o requerimento inicial desta ação especial seja requerido um procedimento cautelar (nos 

termos gerais) a fim de se obter o efeito pretendido (rectius, evitar a consumação da ofensa) 

em tempo útil. Apesar da celeridade destes processos especiais a verdade é que a premência 

da situação (o periculum in mora) pode impor o recurso a um meio ainda mais expedito
228

. 

                                                
226 Atualmente o art. 1474.º exige que o requerimento tem que ser dirigido contra o autor da lesão. Esta situação 

é particularmente difícil de provar em muitos casos (e.g., quando o agente do facto lesivo seja desconhecido ou 
quando haja uma pluralidade de pessoas que tenham que ser necessariamente abrangidas pela decisão para que 

esta se tornasse efetiva), contrariando mesmo o alcance mais lato do disposto no art. 70.º, 2 CC. Alguns AA., 

como PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Direito de Personalidade, cit., pp. 132, ss., criticaram esta limitação do art. 

1474.º. No projeto de reforma do CPC constatámos que esta exigência de dirigir o requerimento contra o agente 

concreto desapareceu, abrindo-se, assim, o alcance e a eficácia da decisão face a terceiros (mesmo que inocentes, 

v.g., proprietário de quiosque que vende um livro que é mandado retirar das bancas e destruir ou pessoas que 

compraram esse livro), muito mais moldável às necessidades do caso concreto. Porventura o objetivo da 

alteração proposta terá sido precisamente o de obviar a tais dificuldades. 
227 Neste sentido, v. RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA, Teoria…, cit., pp. 472, ss.. 
228 Neste sentido, v. RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA, Teoria…, cit., pp. 485, ss. e PEDRO PAIS DE 

VASCONCELOS, Direito de Personalidade, cit., pp. 129. 
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 Mostra-se fundamental que o requerente consiga atempadamente coligir as provas 

necessárias para demonstrar a iminência da lesão, sob pena de não conseguir obter o 

decretamento da providência antecipatória pretendida. Tarefa que não se afigura fácil, embora 

não seja impossível em muitas circunstâncias. 

 Estas providências atenuantes farão sobretudo sentido nos casos em que a pessoa 

coletiva pretenda, por exemplo, impedir a publicação de uma peça jornalística que considere 

atentatória do seu bom nome, ou a publicação de um livro ou imagem que igualmente possam 

macular a sua reputação na comunidade envolvente. 

 

III – Providências atenuantes 

 Estas providências, como está bom de ver, atuarão depois de consumada a ofensa a um 

bem de personalidade legalmente protegido ou enquanto esta decorre. Como a ofensa já foi 

(ou está ainda a ser) cometida o que importará nesta sede é “atenuar os efeitos da ofensa já 

cometida”. 

 De entre várias providências que podem ser requeridas e decretadas, destacamos a 

imposição de publicação de um desmentido, de um esclarecimento, de uma retratação 

pública
229

, da proibição de publicação de uma imagem ou de certa menção ilícita, apreensão 

e/ou destruição de textos, imagens, gravações, a remoção de escritos ou cartazes numa parede, 

entre outros. Caberá ao prudente arbítrio do julgador decretar aquela ou aquelas que, perante 

as circunstâncias do caso, se afigurem como as medidas proporcionalmente (ideia de bom 

senso) mais adequadas. 

 

IV – Quanto à execução destas providências: atentas as especificidades destes processos 

de tutela da personalidade, estas deverão ser executadas imediata e oficiosamente, em termos 

análogos à execução de processos especiais e de procedimentos cautelares, exceto se não 

houver caso análogo regulado na lei, situação em que se seguirá o processo executivo 

comum
230

. 

 

                                                
229 Sendo esta incumprida será, em princípio, nos termos do art. 829.º-A, 1 CC, aplicar uma sanção pecuniária 

compulsória àquele que estava obrigado a retratar-se. Sobre a retratação pública v., mais desenvolvidamente, 

FILIPE DE ALBUQUERQUE MATOS, Responsabilidade…, cit., pp. 641, ss.. 
230 Assim, v. RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA, Teoria…, cit., pp. 481-482. 
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V – Nada obsta, assim o frisámos já, a que as pessoas coletivas possam recorrer as estas 

providências, que se podem demonstrar da maior utilidade na defesa dos seus direitos de 

personalidade
231

. 

 

14. Procedimentos cautelares 

 

Os procedimentos cautelares (cfr. arts. 381.º, ss CPC) constituem um instrumento 

jurídico extremamente célere (cfr. art. 382.º CPC) na tutela de determinados direitos ou 

interesses. Razão pela qual podem constituir um elemento de tutela de direitos de 

personalidade particularmente relevante e profícuo. 

Estes procedimentos visam evitar que as delongas de um processo judicial possam 

frustrar o efeito útil da decisão a ser proferida a final. Assentam por isso em dois 

pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Ou seja, o A. que pretenda ver 

decretado um procedimento cautelar deverá fazer prova sumária de que há uma aparência de 

direito e de que o direito  que lhe assiste se encontra ameaçado e, ainda, que a demora do 

processo pode fazer perigar a proteção eficaz do direito invocado (cfr art. 384.º, 1 CPC).  

Estes procedimentos não são comparáveis às providências de personalidade, não só 

porque podem ser decretados também na sua pendência (ou antes mesmo da sua instauração), 

mas igualmente porque estão sempre na dependência da ação principal (ainda que o 

procedimento tenha precedido a instauração desta) – cfr. art. 383.º CPC. A sua proteção 

assume, portanto, um caráter meramente provisório, i.e., os seus efeitos produzem-se até que 

seja, em princípio, proferida a decisão final da causa (cfr. art. 389.º CPC). Diferente se passa 

com as providências especiais de personalidade: estas conferem uma decisão definitória 

(ainda que possa ser modificada, nos termos em que vimos). A tutela procedimental é, por 

isso, célere, mas instrumental e provisória. 

                                                
231 Contudo, e a nosso ver incompreensivelmente, no recente projeto de revisão do Código de Processo Civil que 

procede a uma reformulação dos arts. 1474.º e 1475.º, onde é aditado um novo art. 1475.º-A, passa a fazer-se 

menção expressa “à personalidade física e moral de ser humano”. Apesar de se registar com bastante agrado a 

dignidade que estes processos mereceram nesta revisão (nomeadamente através da densificação dos poderes do 

julgador, bem como por meio da contemplação de determinados procedimentos, que não se encontravam 

anteriormente previstos), não podemos deixar de discordar frontalmente desta opção legislativa que sonegará um 

instrumento bastante adequado de tutela de personalidade das pessoas coletivas, atirando-as para os processos 

comuns, sensivelmente mais morosos e menos adaptáveis às circunstâncias concretas do caso. Esperamos, por 

isso, que esta proposta, assim consagrada, não venha a ser acolhida e a tomar corpo legal. 
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Através de um procedimento cautelar será, por exemplo, possível impedir, de forma 

expedita, a publicação de uma notícia num jornal ou a venda de um livro que se afigurem 

atentatórios de um direito de personalidade de uma pessoa coletiva.
232

 

 

15. Sanção pecuniária compulsória 

 

No âmbito da ofensa a direitos de personalidade, a sanção pecuniária compulsória, 

prevista no art. 829.º-A CC, pode assumir um papel de relevo. Ela poderá ser um instrumento 

baste útil para que se dê efetivo cumprimento a uma decisão judicial, por meio da aplicação 

de uma sanção pecuniária em caso de incumprimento
233

 e desrespeito dessa decisão. Com 

efeito, a sua principal missão neste caso será compelir o devedor ao cumprimento da 

obrigação a que ficou adstrito em virtude da decisão proferida pelo tribunal – tendo, assim, 

uma função inibitória
234

.  

A sua aplicação tanto pode surtir efeito no caso de decretamento de providências 

atenuantes, como no caso de providências preventivas. De qualquer forma, reveste especial 

interesse no caso destas últimas, uma vez que será uma forma eficiente de inibição da prática 

de ilícitos ao possível infrator
235

.  

Note-se que esta sanção não pode ser decretada oficiosamente; deverá ser o 

A./requerente/credor a requerer ao tribunal a sua determinação, nos termos do art. 829.º-A, 1 

CC. Por outro lado, caso seja solicitada, o juiz deverá decretar a sanção pecuniária 

compulsória, podendo apenas fixar a sua modalidade (por cada infração cometida ou por cada 

dia de atraso no cumprimento) e o seu montante – cfr. art. 829.º-A, 1 e 2 CC
236

-
237

. 

No caso da sanção pecuniária compulsória prevista no art. 829.º-A, 4 CC esta poderá 

desempenhar um importante papel no caso, por exemplo, de uma condenação no pagamento 

                                                
232 Para mais desenvolvimentos, v. RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA, Teoria…, cit., pp. 485, ss.. 
233 Por cada dia de incumprimento ou por cada infração cometida, de acordo com o que for decretado pelo 
tribunal, atentas as circunstâncias do caso – cfr. art. 829.º-A, 1 CC. 
234 Neste sentido, v. CALVÃO DA SILVA, Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória, 2.ª ed. (reimp.), in 

Separata do Vol. XXX do Suplemento ao Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 

Coimbra, 1995, pp. 463, ss., e em especial, p. 466, e RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA, Teoria…, cit., pp. 488, 

ss.. 
235 Neste sentido, v. TIAGO SOARES DA FONSECA, “Da Tutela…”, cit., p. 275 e CALVÃO DA SILVA, 

Cumprimento…, cit. pp. 468-469. 
236 Cfr. CALVÃO DA SILVA, Cumprimento…, cit. pp. 428, ss.. 
237 Para alguns, no caso de a sua determinação ocorrer em processos especiais de personalidade deveria, 

atendendo à morfologia própria destes mecanismos, conceder-se uma maior maleabilidade ao juiz no 

decretamento desta sanção. Neste sentido, v. TIAGO SOARES DA FONSECA, “Da Tutela…”, cit., pp. 276-277. 
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de uma indemnização por violação de direitos de personalidade. Nesta circunstância a sua 

aplicação é automática, por força da lei. 

 

16. Publicação de sentenças judiciais 

 

Um outro meio de tutela pode ser alcançado através da publicação na imprensa, a 

expensas do lesante/réu, de sentenças judiciais, mormente de uma sentença condenatória 

(maxime, no âmbito de ações de responsabilidade civil ou numa ação de simples apreciação 

[afirmar a existência de um direito do ofendido], mas nada obsta, em nossa opinião, a que a 

publicidade se dê no caso de decisões no seio das providências especiais de personalidade
238

), 

em que o lesado vê dar publicidade à afirmação do seu direito de personalidade ou à 

condenação do autor da lesão. Dessa forma, poder-se-á atenuar eventuais perdas de prestígio e 

credibilidade decorrentes do facto ilícito perpetrado. Este meio assumirá, tendencialmente, 

particular importância quando os direitos violados sejam o direito ao crédito e ao bom nome. 

A Lei da Imprensa, no seu art. 34.º, 4
239

, refere-se apenas à publicação de sentenças 

condenatórias proferidas em ações de efetivação de responsabilidade civil em caso de ofensas 

cometidas através da imprensa. Porém, relativamente às demais situações (ou seja, quando o 

ilícito não seja cometido através da imprensa) este meio de tutela não se encontra precludido. 

A sua justificação legal encontrará cabimento nos termos do disposto no art. 70.º, 2 CC
240

. 

Deve salientar-se, ainda, que o Código Penal consagra expressamente a possibilidade de 

publicidade das sentenças condenatórias em determinados processos-crime, nos termos do art. 

189.º
241

.  

A publicação de sentenças condenatórias, ou de partes delas, pode ser um método 

bastante profícuo, como dissemos, de reparação, ou atenuação, das consequências negativas 

decorrentes da ofensa de direitos de personalidade. Torna-se por isso essencial que a 

mensagem seja divulgada com a amplitude possível e necessária e minorar os “estragos” 

cometidos na reputação do lesado. Esta modalidade pode assumir formas mais curtas que a 

publicação de grande parte da sentença judicial. Esse facto pode até ter efeitos mais enérgicos 

                                                
238 Ainda que estas possam ser modificadas, como vimos, atentas as circunstâncias do caso, o juiz pode achar por 

conveniente dar publicidade à decisão proferida. 
239 Os números anteriores deste artigo referem-se à publicação de sentenças condenatórias por crimes praticados 

através da imprensa. 
240 Assim também FILIPE DE ALBUQUERQUE MATOS, Responsabilidade…, cit., pp. 625, ss.. 
241 Vide a este propósito FARIA COSTA, “Comentário ao art. 189.º”, in AAVV., sob a direção de Figueiredo Dias, 

Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, Parte Especial – Artigos 131.º a 201.º, 2.ª ed., Coimbra 

Editora, Coimbra, 2012, pp. 995-999. 
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de prevenção: pense-se na condenação de um jornal a publicar, durante certo período de 

tempo, uma mensagem na sua edição impressa ou no seu sítio na internet dando conta da 

condenação de que foi alvo e do motivo pelo qual foi condenado
242

. 

Uma decisão judicial tem sempre um impacto público muito notório, o que reforça a 

exigências de atenuação da ofensa cometida, conforme ao art. 70.º, 2 CC. Não deve, por essa 

razão, ser menosprezada esta possibilidade de tutela de direitos de personalidade. 

 

17. Direito de resposta e de retificação 

 

A possibilidade de exercer um direito de resposta e de retificação encontra-se 

plasmada logo no art. 37.º, 4 CRP – que manda aplicar tanto a pessoas coletivas como a 

pessoas singulares – sendo posteriormente desenvolvida nos arts. 24.º ss. da Lei da Imprensa. 

Estes mecanismos destinam-se, portanto, a casos em que o lesado tenha sido ofendido 

através de uma notícia ou de um artigo publicado na imprensa. Neste sentido, aquele que tiver 

sido visado num artigo ou notícia publicados num meio de comunicação social tem o direito 

de resposta ou direito de retificação, que deverá ser publicada no próprio meio de 

comunicação social que difundiu os factos ofensivos do seu bom nome ou do seu crédito. 

O art. 24.º, 1 da referida lei regula a admissibilidade do direito de resposta. Assim, tem 

direito de resposta todo aquele que tiver sido objeto de referências, ainda que indiretas, que 

sejam suscetíveis de afetar a sua reputação, bom nome e credibilidade – o direito de resposta 

é, no fundo, o direito daquele que foi visado na notícia ou artigo dar a sua própria versão dos 

factos. O direito de retificação poderá ter lugar sempre que tenham sido publicadas 

referências de facto inverídicas ou erróneas acerca de uma pessoa – cfr. art. 24.º, 2. 

Este meio de tutela é independente de outros e, como tal, pode ser cumulável com um 

eventual procedimento criminal por causa da publicação ofensiva ou com ação de 

responsabilidade civil por danos causados na sequência dessa publicação, assim o diz 

expressamente o art. 24.º, 5 Lei da Imprensa. Todavia, deverá interpretar-se extensivamente 

esta disposição, por forma a permitir a sua cumulação com outros meios de tutela, 

nomeadamente com as providências especiais de personalidade. 

 

                                                
242 Veja-se este exemplo no caso que opôs Jean-Luc Delarue à revista Choc, em França. Para mais 

desenvolvimentos, v. ELSA DIAS OLIVEIRA, Da responsabilidade…, cit., p. 154, nota 669.  
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18. Responsabilidade penal 

 

Como tivemos oportunidade de abordar por diversas vezes a tutela penal das pessoas 

coletivas, não iremos acrescentar mais do que aquilo que foi já dito. Relembramos, apenas, 

que o recurso à tutela prevista no art. 187.º CP é um dos mecanismos de proteção que a 

Ordem Jurídica coloca ao dispor das pessoas coletivas para defesa dos seus direitos de 

personalidade.  

 

19. Responsabilidade civil 

 

Um dos mecanismos jurídicos mais relevantes na tutela de direitos de personalidade 

encontra-se ancorado na responsabilidade civil – cfr. art. 70.º, 2 e 483.º, ss CC. 

Segundo o entendimento da doutrina maioritária
243

, a responsabilidade civil, pelo 

menos da responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos (que é aquela que aqui nos 

interessa), está dependente da demonstração e comprovação de cinco requisitos ou 

                                                
243 Apesar da doutrina maioritária entre nós defender que a responsabilidade civil por factos ilícitos emerge da 

demonstração da existência destes cinco pressupostos (v., neste sentido, entre outros, ANTUNES VARELA, Das 

Obrigações…, I, cit., pp. 525, ss., ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações…, cit., p. 557, RIBEIRO DE FARIA, 

Direito das Obrigações…, cit., p. 413, MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações…, cit., p. 295 e GALVÃO 

TELLES, Direito das Obrigações, 7.ª ed., reimp., Wolters Kluwer Portugal sob a marca Coimbra Editora, 

Coimbra, 2010, pp. 331, ss. – embora este A. se reporte à responsabilidade contratual), nem todos consideram 

estes como os requisitos essenciais para a efetivação da responsabilidade civil. MENEZES CORDEIRO, Tratado de 
Direito Civil Português, Das Obrigações…, II, III, cit., pp.433, ss., por exemplo, defende apenas a verificação 

de dois requisitos: dano e imputação. Para obviar a estas limitações Manuel Carneiro da Frada, procurando dar 

uma resposta de sistema ao problema, por forma a evitar cair no logro a que pode conduzir quer a apreciação 

tradicional, quer a doutrina mais simplista dos pressupostos da responsabilidade civil no que diz respeito a novas 

realidades (intermédias) de responsabilidade civil, propõe como “requisitos genéricos” da responsabilidade civil 

“uma situação de responsabilidade, uma forma de imputação, um dano e um nexo de causalidade entre aquelas e 

este.” A determinação da modalidade de responsabilidade civil estaria então dependente da configuração dos 

dois primeiros requisitos. Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Direito Civil Responsabilidade Civil – o método 

do caso, Almedina, Coimbra, 2011 (2.ª reimp.), pp. 63-64. Esta análise de sistema dos pressupostos da 

responsabilidade civil, avançada por Manuel Carneiro da Frada, permitirá nomeadamente compaginar a chamada 

“terceira via” de responsabilidade civil entre as duas vias comuns: responsabilidade extracontratual e 
responsabilidade contratual. Como exemplos desta terceira via de responsabilidade civil têm sido apontados 

casos como a culpa in contrahendo, o contrato com eficácia de proteção para terceiros, a culpa post factum 

finitum, cartas de intenção, de conforto ou de patrocínio, a responsabilidade pela confiança, entre outros. Para 

mais desenvolvimentos sobre esta problemática v., entre outros, MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Uma «Terceira 

Via» no Direito da Responsabilidade Civil? – O problema da imputação de danos causados a terceiros por 

auditores de Sociedades”, Almedina, Coimbra, 1997, em especial pp. 85, ss. e passim, IDEM, Contrato e Deveres 

de Protecção, Coimbra, 1994, pp. 24, ss., 43-44, 71-72, e passim, e exaustivamente sobre a responsabilidade 

pela confiança, v. IDEM, Teoria da Confiança…, cit. e, ainda, IDEM, “Responsabilidade pela Confiança nos 35 

Anos do Código Civil – Balanço e Perspectivas”, in Comemorações dos 35 Anos do Código Civil e dos 25 Anos 

da Reforma de 77, Vol. III, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pp. 285-307. Sobre a terceira via de 

responsabilidade civil, v., ainda, MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações…, cit., pp. 367, ss..  
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pressupostos, a saber: um facto voluntário do agente que seja ilícito, culposo, danoso e a 

existência de um nexo de causalidade entre o facto e o dano
244

. 

Assim, sempre que da violação de direitos de personalidade resultarem danos, quer 

sejam de natureza patrimonial, quer sejam de natureza moral ou não patrimonial, o lesado 

pode, desde que os demais requisitos se mostrem preenchidos, ser ressarcido ou compensado 

pelos danos concretamente sofridos. 

Porque o objeto central das nossas preocupações se encontra no dano, mormente no 

dano não patrimonial que uma pessoa coletiva possa eventualmente sofrer em virtude de uma 

ofensa aos seus direitos de personalidade, não iremos debruçar-nos largamente sobre os 

demais pressupostos da responsabilidade civil. Versar-nos-emos sobre eles, tão-só, e na 

medida em que se demonstrem essenciais à compreensão e delimitação dos problemas que 

iremos tratar. 

Para já, diga-se apenas que, no que toca à culpa, embora a maioria das violações de 

direitos de personalidade, particularmente no caso de pessoas coletivas, possa dimanar de atos 

dolosos, é sempre admissível que essas ofensas sejam cometidas por mera negligência, nos 

termos gerais (cfr. art. 487.º, 2 CC). 

Chegados a este ponto, sentimo-nos preparados para iniciar, mais a fundo, a discussão 

sobre o tema central desta tese. No capítulo seguinte centrar-nos-emos, portanto, no cerne da 

problemática do dano, em especial, do dano não patrimonial, com o intuito de compreender 

se, e em que medida, uma pessoa coletiva pode sofrer um dano de natureza não patrimonial. 

  

                                                
244 Para mais desenvolvimentos, v., entre outros, ANTUNES VARELA, Das Obrigações…, I, cit., pp. 518, ss. e 876, 

ss.. Mesmo para aqueles que defendem outras construções dogmáticas acerca dos pressupostos de 

responsabilidade civil (como vimos na nota anterior) a noção de dano continua a ser essencial. 
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CAPÍTULO IV 

O DANO, EM ESPECIAL O DANO NÃO PATRIMONIAL 

SECÇÃO I 

O DANO E O DANO NÃO PATRIMONIAL 

 

20. Conceito jurídico de dano 

 

I – Apesar da crucial importância do dano na estrutura da responsabilidade civil, a sua 

definição é tudo menos pacífica. 

 Castro Mendes definia o dano como a “ «[d]iminuição do auxílio» e «aumento da 

resitência»” “com que o homem lida a prosseguir os seus fins.”
245

. 

Segundo Vaz Serra “[o] dano é todo o prejuízo, desvantagem ou perda que é causado 

nos bens jurídicos, de carácter patrimonial ou não. Tanto há dano quando se diminui o 

património (dano patrimonial) como quando se afecta o corpo, a saúde, a vida, a honra, o 

bem-estar, o crédito, etc. (dano não-patrimonial).
246

”. 

Antunes Varela define o dano como “a perda in natura que o lesado sofreu, em 

consequência de certo facto, nos interesses (materiais, espirituais ou morais) que o direito 

violado ou a norma infringida visam tutelar.” Ao lado deste dano (real) haverá o dano 

patrimonial – o reflexo que o dano real provocou no património do lesado
247

. 

Para Ribeiro de Faria “[o] dano é toda a perda causada em bens jurídicos, legalmente 

tutelados, de carácter patrimonial ou não.”
248

. Ribeiro de Faria faz também, à semelhança de 

Antunes Varela, a distinção entre dano real e dano patrimonial – este é a diferença para menos 

“entre o estado actual do património da pessoa prejudicada e o estado em que ele se 

encontraria, no mesmo momento, se o acontecimento danoso não tivesse tido lugar”
249

.
 250

 

                                                
245 Cfr. CASTRO MENDES, “Do Conceito Jurídico de Prejuízo”, Jornal do Foro, Lisboa, 1953, p. 28 e passim. 
246 Cfr. ADRIANO VAZ SERRA, “Obrigação de Indemnização (Colocação. Fontes. Conceito e Espécies de Dano. 

Nexo Causal. Extensão do Dever de Indemnizar. Espécies de Indemnização). Direito de Abstenção e de 

Remoção”, BMJ, 84 (1959), pp. 5-303, em especial, pp. 8-9. 
247 ANTUNES VARELA, Das Obrigações…, I, cit., p. 598. (Itálicos do A.). 
248 RIBEIRO DE FARIA, Direito das Obrigações…, cit., pp. 480-481. 
249 IBIDEM, pp. 481, ss.. 
250 Brox e Walker afirmam também que “Unter einem Schaden versteht man jede unfreiwillige Einbuβe an 

Gütern. Demgegenüber werden freiwillige Opfer als Aufwendungen bezeichnet” e que “Der Schaden wird 

dadurch ermittelt, dass man die gegenwärtige Lage mit der Lage, wie sie ohne Schadensereignis bestehen würde, 

vergleicht”. (itálicos dos AA.). cfr. BROX/WALKER, Allgemeines Schuldrecht, 35 Aufl., Verlag C. H. Beck, 

Munique, 2011, p. 299. 
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Almeida Costa apresenta o dano como sendo “toda a ofensa de bens ou interesses 

alheios protegidos pela ordem jurídica.”. Contudo, este A. defende que a distinção entre dano 

real e dano não patrimonial (também apelidado de “dano de cálculo”) são “duas faces de uma 

única realidade”
251

. 

Na opinião de Galvão Telles “[o] prejuízo ou dano consiste em se sofrer um sacrifício 

que tenha ou não conteúdo económico. Conforme os casos assim se fala de danos 

patrimoniais ou de danos não patrimoniais”
252

. 

 Sinde Monteiro aponta o dano como uma “lesão a um bem ou um interesse 

juridicamente protegido.”
253

. 

 Segundo Menezes Leitão o dano, em sentido simultaneamente fáctico e normativo, é a 

“frustração de uma utilidade que era objecto de tutela jurídica.”. Assim, os danos 

patrimoniais correspondem à “frustração de utilidades susceptíveis de avaliação pecuniária” e 

os danos não patrimoniais à “frustração de utilidades não susceptíveis de avaliação 

pecuniária”
254

. 

 Para Menezes Cordeiro “o dano é a supressão ou diminuição de uma situação 

favorável, reconhecida ou protegida pelo Direito.”
255

. 

 

II – Como se pode facilmente concluir das opiniões expostas, a noção de dano, embora no 

fundo se refiram todas à mesma realidade de base, apresenta grandes flutuações: se ora se 

aproxima mais da lesão do bem jurídico, ora se afasta dela e se pretende colocar a tónica nas 

vantagens (frustradas) que os bens ou interesses jurídicos visam assegurar. No entanto, bem 

vistas as coisas, quer num caso quer noutro, todos os autores se referem aos mesmos tipos de 

danos. 

 Porém, não podemos deixar de fazer algumas considerações a este propósito. Os bens 

jurídicos ou os interesses alheios não valem por si só. A sua ratio essendi prende-se, 

indelevelmente, com os fins e a natureza das pessoas, sejam elas pessoas humanas ou pessoas 

coletivas. A relevância do ato ilícito está assente na essência inviolável de certas dimensões 

da esfera pessoal. É por isso que o dano é uma consequência da ilicitude. É a forma como esse  

                                                
251 Cfr. ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações…, cit., pp. 591, ss.. Considerando também o dano real e o dano 

de cálculo como “duas dimensões de uma mesma realidade”, v. PAULO MOTA PINTO, Interesse Contratual 

Negativo e Interesse Contratual Positivo, Vol. I, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, pp. 542, ss. 
252 Cfr. GALVÃO TELLES, Direito das Obrigações…, cit., p. 374. 
253 Cfr. SINDE MONTEIRO, “Rudimentos da responsabilidade civil”, RFDUP, II (2005), pp. 349-390, em especial, 

pp. 377-378.  
254 Cfr. MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações…, cit., pp. 343, ss. (itálicos do A.). 
255 Cfr. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, Das Obrigações…, II, III, cit., p.511. 
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ato ilícito acarreta prejuízos, consequências negativas na esfera jurídica da pessoa que 

ocasiona o dano – se o prejuízo se produz numa esfera ou dimensão patrimonial ele será um 

dano patrimonial, se o prejuízo se verifica em dimensões não patrimoniais (imateriais) da 

esfera pessoal, que sejam juridicamente tuteladas, ele será um dano não patrimonial
256

. 

 

III – Definiríamos, por isso, um dano, neste sentido, como a consequência negativa, o 

prejuízo juridicamente relevante
257

 decorrente da lesão de um bem ou de um interesse 

juridicamente tutelado. Assim, o dano será patrimonial se se produzir na esfera jurídica 

patrimonial – rectius, se for avaliável em dinheiro – e não patrimonial se se reportar a 

dimensões não pecuniariamente avaliáveis. 

Esta definição permite-nos, pelo menos assim o entendemos, dar uma resposta de 

sistema ao problema da definição de dano. 

Vejamos: no caso dos danos indiretos ou dos danos patrimoniais ou não patrimoniais 

indiretos (i.e., os danos ocasionados em dimensões da esfera jurídica pessoal de natureza 

diversa daquela que foi objeto direto da lesão
258

) estes danos são sempre uma consequência 

mediata ou indireta da imediata lesão do bem jurídico. 

Da mesma forma, os lucros cessantes e mesmo os danos emergentes são sempre 

consequências da lesão de um bem jurídico. Mesmo o dano real, que se consubstanciará na 

lesão efetiva do bem jurídico, não se pode dizer que não seja uma concreta e imediatíssima 

consequência da lesão ilicitamente operada no bem ou interesse jurídico. 

                                                
256 Não estamos aqui a reportar-nos a realidade como os danos ambientais, por exemplo, que são objeto de uma 

tutela especial – a tutela de interesses difusos. Estamos, tão-só, a construir esta noção com recurso à 

responsabilidade civil, ancorada nos termos do art. 483.º CC – a uma responsabilidade individualística ou 

personalística. 
257 I.e., trata-se de um prejuízo numa dimensão naturalística, mas moldado pelo Direito nos seus quadros de 

ação. Como diz Manuel Carneiro da Frada, ao defender um conceito normativo de dano, “[o] dano não é 

qualquer prejuízo sentido ou afirmado por alguém como tal.” Cfr. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Direito Civil 

Responsabilidade Civil…, cit., p. 89, e v. também pp. ss.. Neste sentido apontam também, entre outros, 

MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, Das Obrigações…, II, III, cit., pp.511, ss. e PAULO 

MOTA PINTO, Interesse Contratual…, I, cit., pp. 544, ss.. Pode abarcar-se assim também dimensões mais 

abstratas de dano, como será o caso do dano da privação do uso, por exemplo. Sobre o dano da privação do uso, 
v. JÚLIO GOMES, “O Dano da Privação do Uso”, RDE, XII (1986), pp. 169-236 e PAULO MOTA PINTO, Interesse 

Contratual…, I, cit., pp. 568, ss.. 
258 Habitualmente a doutrina refere-se a danos indiretos numa perspetiva de danos patrimoniais indiretos (de que 

seriam exemplo a perda de clientela provocada pela ofensa ao bom nome de um comerciante). Todavia, nada 

obsta a que se esteja perante danos não patrimoniais indiretos (e.g., o sofrimento causado pela destruição de uma 

jarra de família muito antiga – este desgosto pode ser um dano, causado indiretamente, porque o bem jurídico 

imediatamente lesado foi o património [a jarra]). Ou seja, a patrimonialidade ou não de um dano não tem 

necessariamente a ver com a natureza do bem ou do interesse que foi inicialmente violado. Cfr., no mesmo 

sentido, MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Direito Civil Responsabilidade Civil…, cit., pp. 91-92, PINTO 

MONTEIRO, “Sobre a reparação dos danos morais”, em Revista Portuguesa do Dano Corporal, Ano 1, Nº 1, 

Coimbra, 1992, p.17-25, em especial, p. 18. 
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Por seu turno, estando perante danos não patrimoniais, se é certo que o dano se pode 

consubstanciar na ofensa ao bem jurídico (v.g., honra, entre outros), não menos verdade é que 

essa ofensa pura e simples pode não determinar a existência de um dano; ou melhor, ofender 

o bem jurídico de alguém é, em princípio, um ato ilícito e causador de um dano, mas isso não 

significa que o visado pela ofensa se tenha verdadeiramente sentido ofendido, rectius tenha 

tido um dano. 

Por essa razão, cremos que afirmar o dano como sendo um prejuízo, uma 

consequência negativa da lesão de um bem jurídico (ou de um interesse individual legalmente 

tutelado) não retira a possibilidade de a lesão de um bem jurídico consubstanciar 

imediatamente um dano ao lesado (dano real) e permite, ainda assim, abarcar outras situações 

que se consideram danos, mas que estão a jusante dessa mesma lesão. 

Isto é sobretudo assim no caso dos danos não patrimoniais, normalmente associados a 

dores de alma, sofrimento, vexame, humilhação, angústia, etc. Ou seja, os danos aqui são 

“estados de alma” negativos decorrentes de uma lesão de um bem jurídico. Mais do que na 

lesão do bem jurídico, o dano radica nos efeitos nefastos que essa lesão acarreta numa 

dimensão da pessoa que não é avaliável em dinheiro. 

Uma última nota para referir apenas o seguinte: esta definição não preclude a 

possibilidade, excecional, de terceiros verem afirmados danos provocados em bens jurídicos 

pertencentes a esfera jurídica alheia
259

. Como sabemos, o dano juridicamente relevante é, em 

princípio, aquele que é causado ao titular do bem ou interesse que foi lesado. No entanto, 

excecionalmente admite-se que terceiros possam ser compensados ou ressarcidos pelos danos 

sofrido em consequência de ilícito sobre esfera jurídica alheia (cfr., por exemplo, o disposto 

nos arts. 495.º e 496.º, 2 e 3 CC). Com efeito, o dano próprio destes terceiros não é 

consubstanciado na lesão concreta de um bem jurídico próprio, mas nas consequências 

danosas para eles advenientes da lesão de um bem jurídico alheio. 

 

IV – Com esta noção pretendemos sobretudo realçar, em especial no caso dos danos não 

patrimoniais, que a existência de bens juridicamente tutelados não implica que a violação 

ilícita do direito que os tutela seja necessariamente causadora de um dano
260

. Com efeito, a 

responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos ao exigir que o ato seja ilícito e que 

                                                
259 Para algumas considerações sobre esta esta questão, mormente no âmbito dos chamados “danos existenciais”, 

v. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, “Nos 40 anos do Código Civil Português, Tutela da Personalidade e Dano 

Existencial”, THEMIS, 2008, pp.47-68. 
260 No mesmo sentido, v. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Direito Civil Responsabilidade Civil…, cit., p. 90, nota 

106. 
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provoque um dano aponta precisamente para estas duas realidades diferentes, ainda que 

interligadas. 

Para além da afirmação e prova da ilicitude será preciso provar ainda que dessa 

ilicitude resultaram danos, sob pena de, não o fazendo, se ver frustrada a possibilidade de 

obter uma indemnização ou compensação pelosos danos sofridos. Neste sentido aponta, desde 

logo, o art. 483.º, 1 CC, porquanto expressamente estatui que “[a]quele que, com dolo ou 

mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a 

proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da 

violação.” (itálicos e sublinhados nossos). Diríamos que se a lesão de um bem jurídico é 

pressuposto essencial para a existência de um dano, essa lesão não esgota em si esse mesmo 

dano
261

. 

Significa isto, e agora mais concretamente no caso das pessoas coletivas que aqui nos 

preocupa, que a existência de bens jurídicos de personalidade e a tutela que lhes é conferida 

pelos direitos subjetivos de personalidade não implica necessariamente que a violação desses 

direitos origine um dano não patrimonial (ou mesmo patrimonial
262

). Uma coisa é, de facto, o 

ato ilícito, outra é a emergência de um dano decorrente da ilicitude do ato. Mas sobre esta 

questão trataremos oportunamente mais adiante. 

 

21. Danos não patrimoniais 

 

I – Os danos não patrimoniais são, como é comummente conhecido, danos insuscetíveis 

de avaliação pecuniária
263

. São portanto danos, consequências negativas que se produzem em 

dimensões não patrimoniais.  

 Os danos não patrimoniais são também conhecidos por danos morais
264

. Todavia, esta 

designação foi caindo em algum desuso precisamente pelo facto de a expressão “dano não 

                                                
261 Acentuando também esta perspetiva, ainda que numa dimensão diferente daquela que aqui abordamos, v. 
MANUEL CARNEIRO DA FRADA, “Nos 40 anos do Código Civil Português…, cit., pp.47-68, em especial, pp. 57, 

ss.. 
262 Se em resultado da violação de um direito de personalidade da pessoa coletiva não se verificarem quaisquer 

prejuízos de índole patrimonial, não haverá, portanto, qualquer dano deste género. 
263 Cfr., por exemplo, ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações…, cit., p. 592, RIBEIRO DE FARIA, Direito das 

Obrigações…, cit., p. 486, PINTO MONTEIRO, “Sobre a reparação dos danos morais”…, cit., p. 18. 
264 Esta é ainda uma expressão usada em muitos ordenamentos jurídicos, como acontece em França. Para mais 

desenvolvimentos sobre os danos morais ou não patrimoniais, sobretudo numa análise de direito comparado, que 

não cumpre aqui fazer, v. BARRIENTOS ZAMORANO, El Ressarcimiento por Daño Moral em España y Europa, 

Ratio Legis, Salamanca, 2007. Com um carácter mais histórico e também de direito comparado, v. WILSON 

MELO DA SILVA, O Dano Moral e a sua Reparação, Revista Forense, Rio de Janeiro, 1995. 
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patrimonial” ser mais adequada à natureza não pecuniária do dano em causa. Em rigor 

terminológico, dano moral poderia ser confundido com dimensão puramente moral do dano, 

como seria o caso de ofensas à honra, ao bom nome ou à reputação, e os consequentes 

vexames, humilhações, desconsiderações. Dano moral seria, por isso, uma expressão 

extremamente redutora e poderia conduzir a equívocos
265

. 

 Razão por que, com propriedade, o nosso Código Civil, no seu art. 496.º, apelida estas 

dores e estes sofrimentos de “danos não patrimoniais”. Efetivamente, a expressão “dano não 

patrimonial” é terminologicamente muito mais correta e adequada ao tipo de danos em causa. 

De facto, os danos não patrimoniais são normalmente traduzidos como “dores de 

alma”, sofrimentos, angústias, vexames, humilhações, mas também dores físicas e 

sofrimentos de outa índole (que não é necessariamente uma perspetiva moral). Estes danos 

são, portanto, abrangentemente entendidos como sofrimentos físicos ou morais do Ser 

Humano, decorrentes de um ato ilícito
266

. 

Dessa forma, este tipo de danos está, na definição atual da doutrina
267

 e da 

jurisprudência, incindivelmente ligada à personalidade humana: são dores e sofrimentos que 

só o Homem, por ser Homem – por ser dotado de uma capacidade ético-axiológica –, é capaz 

de sentir. Só a pessoa humana é capaz de experienciar a dor, o sofrimento, o vexame, a 

humilhação. E é esta dimensão da natureza humana que a dogmática dos danos não 

patrimoniais visa compensar. 

O Direito procura responder, assim, perante situações que escapam à pura 

materialidade da vida. Mas que nem por isso são menos merecedoras de tutela. Aliás, mais 

que o puro património de alguém, o Direito deve proteger a dimensão humana das pessoas, 

aqueles aspetos da sua personalidade que a tornam única e que exigem fortemente a proteção 

jurídica, sob pena de ver postergado o “radical axiológico” da dignidade humana. 

Diríamos, então, numa primeira análise, que os danos não patrimoniais assim 

entendidos são, nos termos dos arts. 160.º, 2 CC e 6.º, 1, in fine CSC, inseparáveis da 

personalidade singular
268

. Ou de outro modo, que os danos não patrimoniais são, nos termos 

do disposto no art. 12.º, 2 CRP, incompatíveis com a personalidade coletiva, porquanto as 

                                                
265 Assim também PINTO MONTEIRO, “Sobre a reparação dos danos morais”…, cit., p. 19. 
266 Pois é, reforçamos, sobre a responsabilidade civil extracontratual por factos ilícitos que nos estamos a 

debruçar. 
267 Cfr., entre outros, ANTUNES VARELA, Das Obrigações…, I, cit., p. 601 e passim, ALMEIDA COSTA, Direito 

das Obrigações…, cit., p. 592 e passim, GALVÃO TELLES, Direito das Obrigações…, cit., pp. 378, ss. 
268 Sabemos que um dano não é um direito. Todavia, é essencial saber se as pessoas coletivas podem ou não 

sofrer este tipo de danos, por forma a compreender ser se terão ou não direito à sua compensação. 
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pessoas coletivas são incapazes de pensar ou sentir e, como tal, de sofrer num sentido 

psicológico ou imaterial. 

Veremos se assim será. 
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SECÇÃO II 

RESSARCIBILIDADE DOS DANOS NÃO PATRIMONIAIS 

 

22. A compensação dos danos não patrimoniais 

 

I – A ressarcibilidade dos danos não patrimoniais foi durante muito tempo questão de 

enorme controvérsia por se considerar, entre outras coisas, que os danos morais ou não 

patrimoniais não eram suscetíveis de uma avaliação pecuniária e, como tal, não podiam ser 

compensados com dinheiro. Para alguns seria mesmo imoral atribuir dinheiro para compensar 

este tipo de danos: o “pretium doloris”. 

Estas posições restritivas foram sendo abandonadas
269

. Hoje em dia é pacífico entre a 

doutrina e a jurisprudência que os danos não patrimoniais podem ser compensados com 

dinheiro. 

No entanto, a atribuição de dinheiro não visa, ao contrário do que sucede com os 

danos patrimoniais, tornar a situação indemne. Na verdade, atendendo à imaterialidade deste 

tipo de danos seria impossível determinar um valor pecuniário para a sua completa reparação. 

O que se pretende é, tão-só, compensar o lesado pelas dores, pelo sofrimento que 

aquele dano lhe causou. Procura-se atribuir ao lesado um valor em dinheiro que represente 

para ele uma satisfação, uma mera compensação pelos danos sofridos. Mais que “apagar” o 

dano causado, aquilo que se pretende é atribuir ao lesado um valor em dinheiro que lhe 

permita abstrair-se da dor, do sofrimento que lhe foi causado, ou, pelo menos, atenuar essa 

dor ou esse sofrimento. O dinheiro é então visto como uma “satisfação” (ainda que muito 

imperfeita) que a ordem jurídica confere a lesado para atenuar o mal que lhe foi infligido
270

. 

Note-se, no entanto, que não é qualquer dano não patrimonial que merce a tutela do 

Direito nestes termos. Com efeito, o art. 496.º, 1 CC manda atender apenas “aos danos não 

patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito”. Neste sentido, a doutrina 

maioritária pronuncia-se pela afirmação de um critério objetivo de avaliação do dano (e não 

                                                
269 Com algum desenvolvimento histórico, v. também GALVÃO TELLES, Direito das Obrigações…, cit., pp. 379, 

ss. 
270 Assim também VAZ SERRA, “Reparação do dano não patrimonial”, BMJ, nº 83, Fevereiro de 1959, pp. 69-

109, em especial, p. 80. 



Nuno Alonso Paixão 

  

108 

 

um critério pessoal ou puramente subjetivo – afastando, assim, particulares sensibilidades do 

lesado)
271

. 

 

II – Apesar de a maioria da doutrina e jurisprudência portuguesa olhar normalmente para a 

compensação dos danos não patrimoniais numa perspetiva de compensação com recurso a 

dinheiro, consideramos que esse caminho não tem que ser necessariamente sempre seguido. 

É certo que o art. 496.º, 4 CC ao fazer expressa referência a “o montante da 

indemnização” parece indiciar que a única forma de compensar os danos não patrimoniais é 

através da atribuição de dinheiro. 

Tal entendimento afigura-se-nos, contudo, profundamente redutor. Se é verdade que a 

compensação em dinheiro acaba por se revelar, na prática, mais simples, não menos correto é 

que o princípio geral de reparação do dano se funda, em primeira instância, na reparação 

natural, só se admitindo a indemnização em dinheiro quando aquela não seja possível ou seja 

manifestamente insuficiente para reparar os danos ou, ainda, excessivamente onerosa para o 

lesante (cfr. arts. 562.º e 566.º, 1 CC). Pensemos, por exemplo, na destruição de um escrito, 

na retirada de um cartaz injurioso, numa retratação pública, condenar o lesado a abster-se de 

praticar um determinado ato, entre outros. Todas estas possibilidades se inserem na 

reconstituição natural. 

Somos, por isso, da opinião que sempre que se mostre que o dano em causa possa ser 

devidamente compensado com recurso à reconstituição in natura este deve ser o meio 

preferencial de compensação desse dano
272

. 

 

23. A pretensa função punitiva da ressarcibilidade dos danos não patrimoniais 

 

                                                
271 Assim, v., entre outros, ANTUNES VARELA, Das Obrigações…, I, cit., p. 606, ALMEIDA COSTA, Direito das 

Obrigações…, cit., p. 601, RIBEIRO DE FARIA, Direito das Obrigações…, cit., pp. 491-492. Pronunciando-se em 
sentido favorável a um critério subjetivo de avaliação do dano não patrimonial, v. MARIA MANUEL VELOSO, 

“Danos Não Patrimoniais”, in Comemoração dos 35 Anos do Código Civil e dos 25 Anos da Reforma de 1977, 

Vol. III, pp. 495-559, em especial, pp. 505, ss.. 
272 No mesmo sentido, v. MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Direito Civil Responsabilidade Civil…, cit., pp. 92-93, 

ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações…, cit., p. 770-771, VAZ SERRA, “Reparação do dano não 

patrimonial”…, cit., p. 70 e também ANTUNES VARELA, Das Obrigações…, I, cit., p. 601, nota 2 (contudo, este 

A. considera-a uma reparação imperfeita, atribuido menor importância prática a estas formas de reparação). Em 

sentido contrário, v. DELFIM MAYA DE LUCENA, Danos Não Patrimoniais – o Dano da Morte, Almedina, 

Lisboa, 1985, p. 22. Veja-se, ainda, com um carácter histórico, HANS FISCHER, A Reparação dos Danos no 

Direito Civil, tradução de António de Arruda Ferrer Correia, Arménio Amado Editor, Coimbra, 1938, pp. 276, 

ss. 
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I – Segundo alguns autores, a compensação dos danos não patrimoniais teria uma função 

punitiva. Esta corrente doutrinária alicerça, em parte, este seu entendimento na regra 

plasmada no n.º 4 do art. 496.º CC, de acordo com a qual o cômputo da compensação dos 

danos não patrimoniais deve ser fixado equitativamente pelo juiz, atendendo, nos termos do 

art. 494.º CC (para o qual o art. 496.º, 4 CC expressamente remete), ao grau de culpabilidade 

do agente, à situação económica deste e do lesado e às demais circunstâncias do caso
273

. 

 

II – Não podemos, todavia, concordar com este entendimento. Não, pelo menos, nos 

moldes tão simplistas com que se parece admitir uma função punitiva neste tipo de danos. 

Cremos, com efeito, que a responsabilidade civil tem uma função reparadora e/ou 

compensatória, sem menosprezar uma função preventiva e, amiúde, uma função punitiva
274

. 

Contudo, a reparação dos danos não patrimoniais não se nos afigura de índole 

punitiva. Pelo contrário. O art. 496.º, 4 CC ao recorrer aos critérios previstos no art. 494.º CC 

não pretende fazer da ressarcibilidade do dano não patrimonial uma mera punição ao lesado, 

mas antes atender às concretas circunstâncias que rodearam o evento danoso e as suas 

consequências. Assim, em nossa opinião, as disposições conjugadas do art. 496.º, 4 e 494.º 

CC pretendem fornecer ao julgador um critério mais objetivo, uma margem de manobra para, 

ao mesmo tempo, preencher e limitar o seu arbítrio. Não se trata, pois, de permitir, pura e 

simplesmente, que, com apelo a esses critérios, o juiz possa fixar uma compensação do dano 

superior à sua efetiva dimensão, rectius uma punição do agente. O que se visa é fornecer 

critérios mais objetiváveis e de proporcionalidade para a determinação do justo valor da 

compensação. 

Quando o art. 496.º, CC remete para o art. 494.º tanto se pode entender que o faz 

apenas para os critérios previstos na sua parte final, como também para o critério geral de 

ressarcibilidade da responsabilidade civil: a não atribuição de uma indemnização ao lesado 

nem superior nem inferior ao seu dano. Efetivamente, se atentarmos ao art. 494.º CC na sua 

                                                
273 Neste sentido, v. PAULA MEIRA DE LOURENÇO, A Função Punitiva da Responsabilidade Civil, Coimbra 
Editora, Coimbra, 2006, pp. 278, ss., e em especial, pp. 285, ss.. No mesmo sentido, v., também, GALVÃO 

TELLES, Direito das Obrigações…, cit., pp. 387-388, nota 1, MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações…, cit., p. 

350 e PINTO MONTEIRO, “Sobre a reparação dos danos morais”…, cit., p. 21. Para mais desenvolvimentos sobre 

danos punitivos (Punitive Damages), em especial no Direito Anglo-Saxónico (onde a figura assume particular 

proeminência), v., entre outros, PAULA MEIRA DE LOURENÇO, A Função Punitiva…, cit., pp. 165, ss., HENRIQUE 

ANTUNES, Da Inclusão do Lucro Ilícito e de Efeitos Punitivos entre as Consequências da Responsabilidade Civil 

Extracontratual: a sua Legitimação pelo Dano, Wolters Kluwer Portugal sob a marca Coimbra Editora, 

Coimbra, 2011, em especial, pp. 551, ss (relativamente ao Direito Português). e TONY WEIR, An Introduction to 

Tort Law, 2nd ed., in Clarendon Law Series, Oxford University Press, 2009, pp. 218, ss.. 
274 Nesta última veja-se, por exemplo, o art. 22.º, 1 da Lei n.º 83/95, de 31 de agosto (Direito de participação 

procedimental e ação popular. 
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globalidade, aquilo que ele fixa é a possibilidade, excecional, de se fixar uma indemnização 

em valor inferior ao dano sofrido pelo lesado. Para tanto, além da mera culpa (aqui não 

necessariamente aplicável, porquanto a atuação do agente pode ser dolosa), o julgador deverá 

atender a outros critérios: ao grau de culpabilidade do agente, à situação económica deste e do 

lesado e às demais circunstâncias do caso. 

Portanto, em nossa opinião, a remissão operada para o art. 494.º CC (acrescida da 

regra prevista no art. 496.º, 1 CC) visa conferir ao julgador critérios minimamente 

objetiváveis na determinação equitativa do valor da compensação a ser arbitrada (não 

podemos esquecer que se os danos não patrimoniais são danos que não são suscetíveis de 

avaliação pecuniária torna-se necessário criar critérios de apuramento de um valor que se 

entenda equitativamente justo). Ademais, a determinação desse valor terá um limite máximo 

geral: o limite do dano efetivamente sofrido pelo lesado – a compensação não pode ter um 

valor que exceda o prejuízo sofrido. Caso contrário, não seria, sequer, uma compensação. 

Resumindo: o juiz, atendendo ao grau de culpabilidade do agente, à situação 

económica deste e do lesado e às demais circunstâncias do caso
275

, deve, em equidade, 

determinar o valor de compensação do dano não patrimonial que se lhe afigure mais justo. 

Apenas com um limite máximo: o valor da compensação não poderá exceder, segundo esses 

critérios, o valor do dano
276

. Em todos estes critérios (e outros equitativamente usados) 

vemos, pois, uma ideia de justiça e proporcionalidade no apuramento do dano e da sua 

compensação. 

De outro modo poderíamos assistir a situações em que perante pequenos danos não 

patrimoniais o lesado receberia quantias desproporcionadas em relação ao prejuízo que lhe foi 

causado. 

Perguntar-se-ão alguns se a obrigação de pagar uma compensação por danos não 

patrimoniais não é já uma forma de “castigar” o lesante. O argumento merece atenção. 

Contudo, esse raciocínio valerá para diversos âmbitos do nosso ordenamento. Não permitir 

que o lesante fique com um proveito de um ato ilícito, impor-lhe um determinado 

comportamento ou impedir que uma pessoa faça o que bem lhe aprouver sem ter qualquer 

                                                
275 Porém não se lhe encontra precludida, em nossa opinião, a possibilidade de recorrer a outros critérios, 

porquanto estamos no seio de um juízo de equidade, contanto que a compensação não exceda (o desvalor, o 

prejuízo) o dano. 
276 A determinação do justo valor da compensação pode ser, e é-o as mais das vezes, extremamente difícil. 

Prudente, por isso, foi o legislador ao permitir o recurso do juiz à equidade para a determinação de uma 

compensatium doloris. A equidade permite-lhe, pois, uma ampla margem de manobra na determinação da justa 

compensação. 
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consequência pelos atos que pratica pode sempre ter duas leituras: a justiça, por um lado, e a 

punição pelo outro. Confessamo-nos, ainda assim, partidários da ideia de justiça, de um 

Direito justo e equilibrado; contrário, pois, a uma pura “capitalização” das suas normas e dos 

seus escopos. Responsabilidade implica responsabilizar alguém pelos atos que pratica, o que 

não significa punir alguém para além da sua “responsabilidade”. A compensação de danos 

não patrimoniais pode servir de prevenção, mas não nos parece dever-se fundar numa pura 

punição do agente. 

Uma questão que se poderá sempre colocar diz respeito à atitude que o Direito deve 

tomar perante aqueles casos em que o lesante, em consequência da violação de um direito de 

personalidade
277

, por exemplo, teve um lucro muito superior aos danos causados e à 

compensação a que ficará adstrito. Perante esta situação entendemos que a resposta mais justa 

do Direito Civil será o recurso às regras do enriquecimento sem causa ou da gestão imprópria 

de negócios
278

. 

Por conseguinte, a responsabilidade civil, mormente no caso da compensação de danos 

não patrimoniais, não deverá ser encarada como uma panaceia para os casos de 

enriquecimento do lesante à custa da violação de direitos de personalidade do lesado.  

  

                                                
277 Por exemplo, um jornal publica notícias atentatórias do bom nome de uma pessoa coletiva. Em consequência 

desse ato ilícito vende imensos jornais, obtendo um lucro elevadíssimo. 
278 Cfr. neste sentido MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Direito Civil Responsabilidade Civil…, cit., pp. 67-68. 

Apontando também neste sentido, v. JÚLIO GOMES, O Conceito de Enriquecimento. O Enriquecimento Forçado 

e os Vários Paradigmas do Enriquecimento Sem Causa, UCP, Porto, 1998, pp. 806, ss. Sobre o tratamento da 

gestão imprópria de negócios, v., ainda, JÚLIO GOMES, A Gestão de Negócios – um instituto jurídico numa 

encruzilhada, Coimbra, 1993, pp. 117, ss.. 
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CAPÍTULO IV 

DANOS NÃO PATRIMONIAIS EM PESSOAS COLETIVAS 

SECÇÃO ÚNICA 

BREVE PANORÂMICA SOBRE O ESTADO DA ARTE E POSIÇÃO 

ADOTADA 

 

24. O problema em alguns ordenamentos jurídicos de direito comparado 

 

I – A suscetibilidade de uma pessoa coletiva sofrer danos de natureza não patrimonial 

tem-se colocado em alguns ordenamentos jurídicos, sendo a sua admissão sempre alvo de 

enorme controvérsia. 

 

II – Brasil 

 Neste ordenamento jurídico a questão dos direitos de personalidade das pessoas 

coletivas foi (parcialmente) resolvida no novo Código Civil. No seu art. 52.º dispõe-se que 

“[a]plica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. No 

entanto, a doutrina brasileira não tem encontrado consenso em torno da questão da 

titularidade de direitos de personalidade das pessoas coletivas, pese embora a doutrina e 

jurisprudência maioritárias sejam favoráveis a essa atribuição
279

. 

 No que tange à suscetibilidade de uma pessoa coletiva sofrer danos não patrimoniais, a 

jurisprudência do STJ brasileiro “admite a reparabilidade do dano moral sofrido pelas pessoas 

jurídicas”
280

. No mesmo sentido segue a doutrina maioritária no Brasil
281

. É orientação 

jurisprudencial do STJ brasileiro que “[a] pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
282

. Curioso 

é o facto de ser dado assente na jurisprudência que não é necessário que a pessoa coletiva faça 

prova do dano moral, sob pena de violar o art. 334.º CPC brasileiro (lei n.º 5869/73, de 11 de 

                                                
279 Cfr. supra nota 149. 
280 Cfr. SILVIO ROMERO BELTRÃO, Direitos da Personalidade…, cit., p. 94. 
281 Assim, v. ALEXANDRE ASSUMPÇÃO ALVES, A Pessoa Jurídica…, cit., pp. 118, ss. e SILVIO ROMERO 

BELTRÃO, Direitos da Personalidade…, cit., pp. 95-96. Curiosamente este último A. reconhece às pessoas 

coletivas a suscetibilidade de sofrer danos morais, enquanto defende uma restrição na atribuição a estas de 

direitos de personalidade. 
282 Neste sentido, v. Súmula n. 227 do STJ brasileiro.  
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janeiro). Para tanto bastará, então, que se faça prova do facto ilícito que originou a “dor e o 

sofrimento”.
283

.  

 Sustenta-se que as pessoas coletivas podem sofrer “danos morais”
284

, por exemplo, por 

terem “seu nome e sua imagem desacreditados”
285

. Apesar de maioritária, esta posição não é, 

contudo, unanime entre a doutrina brasileira. Alguns autores pronunciam-se em sentido 

desfavorável a tal indemnização, uma vez considerarem que, estando o dano moral 

incindivelmente ligado à dor e ao sofrimento, as pessoas coletivas (“pessoas jurídicas”, na sua 

terminologia) não poderiam o poderiam sentir; por conseguinte só a pessoa humana seria 

capaz de sofrer tal dano
286

. 

 

III – Espanha 

Em Espanha a atribuição de um direito à honra das pessoas coletivas foi extremamente 

discutida na doutrina e na jurisprudência. Após alguns arestos a negar a negar tal direito às 

pessoas coletivas (e.g., sentença do Tribunal Constitucional de 8 de junho de 1988), o 

Tribunal Constitucional espanhol pronunciou-se, na sentença 139/1995, de 26 de setembro
287

, 

em sentido favorável ao reconhecimento do direito à honra (numa vertente objetiva – boa 

fama, consideração social) às pessoas coletivas, in casu, a uma sociedade comercial
288

. 

 A primeira manifestação desta problemática surge na sentença de 31 de março de 

1930, na qual o tribunal condenou o réu a indemnizar uma sociedade anónima por “daños 

morales y materiales causados” a essa sociedade em virtude da publicação de um anúncio em 

que se descredibilizava e ridicularizava uma fórmula comercial usada por essa sociedade. De 

igual forma a sentença de 4 de junho de 1962, ainda que negue a indemnização solicitada, 

reconhece a existência de danos morais
289

. 

 Na sentença de 22 de dezembro de 1984 o Tribunal n.º 2 de Madrid condenou Pablo 

Castelhano, em consequência de uma ação proposta pela Asociación Professional de la 

                                                
283 Neste sentido, v. STJ – Resp 204.786 – SP – 3ª T, apud SILVIO ROMERO BELTRÃO, Direitos da 

Personalidade…, cit., p. 94, nota 6. 
284 Esta é a terminologia comummente usada no Brasil para se referirem a danos não patrimoniais. 
285 Assim, v. ALEXANDRE ASSUMPÇÃO ALVES, A Pessoa Jurídica…, cit., p. 120. 
286 Neste sentido Wilson Melo da Cunha apud ALEXANDRE ASSUMPÇÃO ALVES, A Pessoa Jurídica…, cit., pp. 

121-122 e Maria Celina Bondin de Morais, apud SILVIO ROMERO BELTRÃO, Direitos da Personalidade…, cit., p. 

95. 
287 Este caminho já havia começado a ser trilhado com a sentença do Tribunal Constitucional de 11 de novembro 

de 1991. 
288 Para mais desenvolvimentos, v. ALMA RODRÍGUES GUITIÁN, “EL Derecho al Honor…”, cit., pp. 801, ss., e 

supra nota 142. 
289 Para mais desenvolvimentos sobre estes casos, v. MANUEL LETE DEL RÍO/JAVIER LETE ACHIRICA, Derecho de 

Obligaciones, Vol. I – Teoría general de la relácion obligatoria y del contrato. Derecho de Daños, Editorial 

Aranzadi, Navarra, 2005, pp. 660-661. 
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Magistratura, por causa de umas declarações proferidas por aquele na TVE que foram 

consideradas atentatórias da honra dos juízes e magistrados. Porém, apesar de a ação ter sido 

intentada pela dita associação, o tribunal condenou o réu não por ter lesado a honra da A., mas 

sim por lesão à honra e dignidade dos seus membros. Foi assim acolhida pelo tribunal a 

possibilidade de uma associação servir como meio de defesa dos direitos individuais dos seus 

membros
290

. 

 Numa sentença da 1.ª Sala do Tribunal Supremo espanhol, datada de 20 de fevereiro 

de 2000, este tribunal concedeu uma indemnização por danos morais a uma sociedade 

comercial, em consequência da publicação de uma notícia que abalou o seu prestígio social. 

Esta decisão foi, no entanto, alvo de muitas críticas. 

Por outro lado, esta problemática continua a não ser consensual entre jurisprudência 

espanhola, existindo arestos em ambos os sentidos: aceitando indemnização por danos morais 

e negando essa possibilidade
291

. 

 Recentemente, o Tribunal Supremo espanhol, em sentença de 7 de novembro de 2011, 

voltou a conceder uma indemnização a título de danos não patrimoniais. Em causa estava uma 

disputa judicial que opunha o Barcelona ao jornal Le Monde, por causa de uma notícia falsa 

que este havia publicado em relação ao A.. Considerou, então, o Tribunal Supremo que houve 

uma “intromissão ilegítima no direito à honra” do A.. Destarte, condenou o réu não só no 

pagamento de uma indemnização no valor de €15.000 a título de danos morais, como também 

na publicação da sentença condenatória nas suas edições online e imprensa e em jornais de 

grande difusão na Catalunha. 

 

IV – Itália 

 Na opinião de De Cupis “soggetto passivo di danno non patrimoniale può essere 

anche la persona giuridica: ciò si verifica quando è compromessa l’utilità che questa – 

independentemente, certo, da un sentimento di benessere - può trarre da taluno di quei beni 

non patrimoniale que spettano anche ad essa”. Considerava este A. que tanto uma sociedade 

como uma fundação podiam sofrer danos não patrimoniais em consequência, por exemplo, de 

uma campanha difamatória ou da violação de correspondência secreta. Para De Cupis “[l]a 

persona giuridica, certamente, non può avere il sentimento della propria dignità, e quandi 

non può soffrire per la lesione del suo onore; ma subisce, comunque, il danno che incide sulla 

                                                
290 Para mais desenvolvimentos, v. CONCEPCIÓN RODRÍGUES, Derecho de Daños, 2.ª ed., Bosch, Barcelona, 

1999, pp. 76, ss. 
291 Cfr. . BARRIENTOS ZAMORANO, El Ressarcimiento por Daño Moral…, cit., pp. 134, ss. e 137, ss. 
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sua reputazione, nella quale si reflette il suo stesso onor”. Portanto, segundo este A., o dano 

não patrimonial residiria não num sofrimento físico ou numa dor, mas na perda de reputação 

ou na divulgação da sua privacidade, por violação dos seus direitos de personalidade
292

. 

 No mesmo sentido parece apontar Cesare Salvi, que, entendendo que a pessoa coletiva 

é titular de direitos de personalidade análogos aos das pessoas humanas (como o nome, a 

reputação), “come tali, quindi, idonei ad essere ingiustamente leso”
293

. 

 De acordo com Giuseppe Cricenti, o facto de se reconhecerem direitos de 

personalidade às pessoas coletivas não implica que da sua violação resultem necessariamente 

danos não patrimoniais. Para este A., “[a]ttenendosi al tipo di conseguenze dell'atto illecito, 

quelle ché possono riguardare la persona giuridica, e che non essendo suscettibili di 

valutazione economica vanno considerate come arrecato alla reputazione dell'ente oppure 

nell'ostacolo frapposto al perseguimento del fine pubblico rientrante tra gli scopi della 

persona giuridica”. Acrescentando, de seguida que “[s]i tratta di conseguenze dell'atto 

illecito che vanno apprezzate independentemente da una loro, pur possibile, ripercussione sul 

patrimonio di chi le subisce: è evidente che la perdita di prestigio può comportare una 

contrazione delle rendite o dei guadagni”
294

. 

 

V – França 

A doutrina e a jurisprudência são unanimes em considerar que as pessoas coletivas 

têm legitimidade ativa para demandar em juízo pelos danos patrimoniais e não patrimoniais 

que sofrerem em virtude de um facto ilícito que viole os seus direitos de personalidade. Além 

disso, admite-se a possibilidade, sobretudo no caso de associações constituídas para a defesa 

de interesses “morais” dos seus membros, de estas associações agirem processualmente na 

defesa dos interesses de toda a coletividade – trata-se da chamada ação “associationnelle”
295

. 

 

VI – Alemanha 

 A suscetibilidade de uma pessoa coletiva sofrer danos não patrimoniais parece ser 

negada por alguma doutrina. Alguns AA. consideram que estas pessoas não podem ser 

titulares de um direito à honra, por o considerarem privativo das pessoas humanas. Como tal, 

                                                
292 DE CUPIS, Il Danno – Teoria Generale della Responsabilità Civile, Vol. I, 3.ª ed., Giuffrè, Milão, 1979, pp. 

62-63. 
293 Cfr. CESARE SALVI, La Responsabilitá Civile, 2.ª ed, Giuffrè, Milão, 2005, p. 124. 
294 Cfr. GIUSEPPE CRICENTI, Il Danno Non Patrimoniale, CEDAM, Milão, 1999, p. 337. 
295 Neste sentido, v HENRI ET LÉON MAZEAUD/JEAN MAZEAUD/FRANÇOIS CHABAS, Leçons de Droit Civil, Tome 

II, 1.º volume – Obligations: théorie générale, 9.º éd. par FRANÇOIS CHABAS, Montchrestien, Paris, 1998, N.º 

610, ss., pp. 708, ss., v., também, BARRIENTOS ZAMORANO, El Ressarcimiento por Daño Moral…, cit., p. 141. 
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em sua opinião, não haveria motivo para fundar uma pretensão indemnizatória para reparação 

desse dano, por recurso ao disposto no § 823 BGB. No entanto, deve ser-lhes aplicável o 

preceituado no § 824 BGB (casos de lesão do crédito da pessoa coletiva)
296

. A aplicação do 

direito geral de personalidade (art. 2/1 GG) tem sido negada, pelo menos com grande 

amplitude, às pessoas coletivas; como tal “adopta-se uma visão restritiva quanto à 

compensação de danos não patrimoniais causados a estes entes”
297

. 

 

VII – Inglaterra 

 Em Inglaterra a reputação das pessoas coletivas não é reconhecida. Considera-se que 

os danos não patrimoniais “being de privilegie and penalty of the human condition”
298

. Assim 

sendo, a indemnização em virtude de uma difamação contempla, apenas, os danos que esse 

facto ilícito possa ter causado no património dessa pessoa coletiva
299

. 

 

VIII – Estados Unidos da América 

 Nos Estados Unidos as pessoas coletivas podem ser ressarcidas em sede de 

responsabilidade civil em caso de difamação da sua reputação, contanto que esse ataque mine 

a sua capacidade de crédito (rectius, a sua eficiência nas relações comerciais). Desta forma, 

essa ressarcibilidade dependerá, grosso modo, do impacto que essa difamação tiver na opinião 

pública. Em todo caso, a indemnização deverá ser sempre medida com respeito aos concretos 

danos patrimoniais que forem devidamente comprovados pela pessoa coletiva
300

. 

 

25. A problemática em Portugal 

 

I – A questão de saber se uma pessoa coletiva pode sofrer danos não patrimoniais em 

consequência da violação de direitos de personalidade de que ela seja titular tem igualmente 

gerado algum apuro na doutrina. Mas é sobretudo na jurisprudência que esta questão tem 

suscitado as maiores dúvidas e controvérsias. 

 Na opinião de Vaz Serra “as pessoas coletivas podem sofrer danos não patrimoniais: 

se não podem ter dores físicas ou morais, podem ser atingidas na sua reputação, por 

                                                
296 Cfr. neste sentido, v. VON TUHR, Derecho Civil…, cit., p. 465 (458). 
297 Neste sentido, v. MARIA MANUEL VELOSO em “Danos não patrimoniais a sociedade comercial?”, in Cadernos 

de Direito Privado, nº. 18 (2007), pp. 29-45, em especial, p. 36. 
298 Cfr. TONY WEIR, An Introduction to Tort Law…, cit., p. 205. 
299 Assim também, v. BARRIENTOS ZAMORANO, El Ressarcimiento por Daño Moral…, cit., p. 139. 
300 Cfr., neste ponto, BARRIENTOS ZAMORANO, El Ressarcimiento por Daño Moral…, cit., pp. 139-140. 
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exemplo.”
301

. Na base da sua opinião está a ideia de dano não patrimonial enquanto perda de 

prestígio e de credibilidade. 

 Segundo Rabindranath Capelo de Sousa “sempre que estejam em causa bens 

juscivilisticamente tutelados, as pessoas coletivas ilicitamente ofendidas podem exigir 

indemnização civil, v.g., por danos não patrimoniais”
302

. 

 Menezes Cordeiro entende que “[a] jurisprudência tem considerado e bem que as 

próprias pessoas coletivas podem sofrer danos morais, os quais devem ser ressarcidos.”
303

.
304

 

 Mais recentemente, Filipe Albuquerque Matos pronunciou-se pelo reconhecimento 

apenas de danos patrimoniais indiretos em pessoas coletivas, decorrentes da violação do 

crédito ou do bem nome destas. Segundo este A. “[a]penas são ressarcíveis os danos 

comummente designados «danos patrimoniais indirectos», ou seja, os prejuízos patrimoniais 

decorrentes da violação de bens ou valores, em si mesmos, não patrimoniais, entre os quais 

cumpre destacar o bom nome e o crédito.”. Prejuízos como desgostos, vexames, entre outros 

serão, na sua opinião, “prejuízos absolutamente inseparáveis da personalidade singular”
305

-
306

. 

 

II – A nível jurisprudencial tem-se assistido a um “digladiar” entre duas orientações 

distintas. Uma parte considera que há lugar a indemnização por danos morais
307

; outra 

entende que só poderá haver lugar a indemnização por danos patrimoniais (diretos ou) 

indiretos. Para baralhar ainda mais as contas, dentro desta última corrente jurisprudencial 

                                                
301 Cfr. VAZ SERRA, “Reparação do dano não patrimonial”…, cit., p. 70. 
302 Cfr. RABINDRANATH CAPELO DE SOUSA, O Direito Geral…, cit., p. 599. 
303 Cfr. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, I, I, cit., p. 389. 
304 No sentido de reconhecer a possibilidade de as pessoas coletivas sofrerem danos não patrimoniais têm-se 

também pronunciado outros A., como PEDRO BRANQUINHO FERREIRA DIAS, O Dano Moral – na Doutrina e na 

Jurisprudência, Almedina, Coimbra, 2001, pp. 37, ss.. Também Maria Manuel Veloso se pronuncia 

favoravelmente à admissibilidade de pessoas coletivas, in casu sociedades comerciais, serem sujeitos passivos de 

danos não patrimoniais. No entanto esta A. coloca algumas condicionantes a esta admissibilidade. Para mais 

desenvolvimentos, v. MARIA MANUEL VELOSO em “Danos não patrimoniais a sociedade comercial?”…, cit., 

pp.44-45. 
305 Cfr. FILIPE DE ALBUQUERQUE MATOS, Responsabilidade…, cit., pp. 379-381. 
306 Negando também a ressarcibilidade de danos não patrimoniais, v. MARIA ANA AZEVEDO, “A problemática da 

extensão dos direitos de personalidade às pessoas colectivas, maxime, às sociedades comerciais”, RDS II (2010), 

pp. 123-144, em especial, p. 144, embora centre o seu pensamento no caso das sociedades comerciais. 
307 Neste sentido, v., entre outros, Ac. TRC de 12-05-2010, proc. n.º 88/08, Ac. TRP de 10-03-2005, proc. n.º 

0530653, Ac. TRP de 20-06-2001, proc. n.º 0140061, Ac. TRL de 23-11-2010, proc. n.º 2753/08, Ac. TRL de 

23-03-2010, proc, n.º 7527/04, Ac. TRL de 03-11-2009, proc. n.º 1448/05, Ac. STJ de 17-06-2010, proc. n.º 

806/03, Ac. STJ de 09-06-2006, proc. n.º 4048/05, Ac. STJ de 12-11-2006, in CJ/STJ, III, Ano IV (1996), pp. 

90-95, Ac. STJ de 17-10-2000, in CJ/STJ, II, Ano VIII (2000), pp.78-82. Os acórdãos sem referência do local 

onde se encontram encontram-se disponíveis em www.dgsi.pt. A admissibilidade de danos não patrimoniais das 

pessoas coletivas parece ter, ainda assim, entendimento maioritário na nossa Jurisprudência. Neste contexto é de 

salientar que, recentemente, num caso que foi bastante divulgado na imprensa, Emídio Rangel foi condenado nos 

Juízos Criminais de Lisboa ao pagamento de uma quantia de €100.000 (a repartir irmãmente pelas demandantes), 

a título de danos não patrimoniais, por ofensas ao bom nome e reputação do Sindicato dos Magistrados do 

Ministério Público e da Associação Sindical de Juízes.  

http://www.dgsi.pt/
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alguns arestos reconhecem capacidade às pessoas coletivas de fim altruístico para sofrer 

danos não patrimoniais, enquanto negam essa possibilidade às sociedades comerciais – com 

base no argumento da sua finalidade egoística de prossecução do lucro. Assim, nestes casos, 

os defensores desta corrente de pensamento apenas aceitam que as sociedades comerciais 

possam sofrer danos patrimoniais indiretos
308

. 

Todavia, a jurisprudência continua a referir-se aos danos não patrimoniais como 

“dores sofridas pelo lesado” e à compensação desses danos como uma satisfação para atenuar 

a “dor e o sofrimento” causado ao lesado. 

Esta conceção do dano não patrimonial e da compensação no caso de pessoas coletivas 

afigura-se-nos incompreensível. Perguntamo-nos pois: como é que se pode compensar uma 

pessoa coletiva pela dor que, em virtude da sua natureza (prossiga o fim que prosseguir),ela 

não pode experienciar? Se a jurisprudência quer seguir este caminho tem que dar, 

necessariamente, um passo em frente. Afirmar a existência de dores e pretender atenuá-las 

parece-nos, com o devido respeito, incongruente. 

De salientar é, ainda, o facto de, em 2000, Portugal ter sido condenado pelo Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem a pagar uma indemnização em dinheiro a uma sociedade 

comercial, por danos não patrimoniais sofridos em virtude da violação do seu direito à tutela 

judicial efetiva
309

. 

III – Passaremos, de seguida, a expor alguns argumentos que a favor e contra que vão 

sendo aventados em relação à suscetibilidade de as pessoas coletivas sofrerem danos não 

patrimoniais. Procuraremos fazer essa exposição tecendo, simultaneamente, os comentários 

que se nos afigurem apropriados
310

. 

 

A) Argumentos a favor 

 

A ideia central favorável à compensação deste tipo de danos radica na atribuição de 

certos direitos de personalidade às pessoas coletivas. Em consequência dessa atribuição seria 

necessário tutelar esses mesmos direitos. 

                                                
308 Neste sentido, v., entre outros, Ac. STJ de 27-11-2003, proc. n.º 3692/03, Ac. STJ de 09-06-2005, proc. n.º 

1616/05, Ac. TRG de 11-05-2010, proc. n.º 474/08, Ac. TRL de 20-11-2008, proc. n.º 8676/2008-6, Ac. TRL de 

30-06-2009, proc. 3334/2004-1. Todos estes arestos estão disponíveis em www.dgsi.pt. 
309 Trata-se do conhecido caso Comingersoll, S.A. vs Portugal – 35382/97 (2000), de 06-04-2000, disponível 

em: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-63056. Com decisão no mesmo sentido, 

pronunciou-se também o TEDH no caso Affaire Koncept-Conselho em comunicação e sensibilização de 

públicos, Lda. vs. Portugal, disponível em: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-65261. 
310 Seguiremos neste particular, em termos sistemáticos, a exposição elaborada por MARIA MANUEL VELOSO em 

“Danos não patrimoniais a sociedade comercial?”…, cit., pp. 29-45. 

http://www.dgsi.pt/
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-63056
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-65261
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Um outro argumento apontado em favor da admissibilidade destes danos decorre da 

titularidade das pessoas coletivas da tutela penal da honra, uma vez que podem ser sujeitos 

passivos de crimes de violação de honra, nos termos do art. 187.º Código Penal. Tivemos já 

oportunidade de alertar para o facto de o bem jurídico aqui em causa ser diverso do conceito 

de honra. Aquilo que está aqui em causa é uma ideia de tutela do bom nome das pessoas 

coletivas. Mais que a honra, procura proteger-se a integridade social da pessoa coletiva
311

. 

Um dos argumentos mais utilizado baseia-se no art. 484.º CC que dispõe que “Quem 

afirmar ou difundir um facto capaz de prejudicar o crédito ou o bom nome de qualquer 

pessoa, singular ou coletiva, responde pelos danos causados”. Entende grande parte da 

jurisprudência que o facto de este preceito estar sistematicamente inserido no âmbito da 

responsabilidade extracontratual, tal seria razão suficiente para se indemnizar as pessoas 

coletivas por danos patrimoniais e não patrimoniais. Todavia, o artigo apreço ao dispor que 

quem cometer aqueles factos ilícitos “responde pelos danos causados” não está a consentir a 

existência de danos não patrimoniais nas pessoas coletivas. Saber se elas podem, ou não, 

sofrer este tipo de danos é uma questão prévia que deve ser respondida com base na sua 

natureza, e não nesta norma. 

B) Argumentos Contra 

 

1. A incapacidade de sofrimento 

Argumenta-se que as pessoas coletivas são, por natureza, incapazes de sentir, de 

sofrer, de serem psicologicamente afetadas. 

Este argumento claudica, em parte, face à atual conceção de danos não patrimoniais 

mais abrangente que danos morais. Diz-se “em parte”, pois a compensação tem sempre em 

vista distrair a pessoa do sofrimento, atenuar-lhe a dor por outra via, porquanto este 

sofrimento e esta dor é que são, em si mesmo, o dano. Além do que, este dano (ainda que não 

seja moral) depende da complexidade cognoscitiva do Ser Humano. Só ele é capaz de pensar 

e sentir e, portanto, ter sofrimento. 

O que não pode é sustentar-se a indemnização por danos não patrimoniais para suprir 

eventuais dificuldades de prova de danos patrimoniais, sobretudo de lucros cessantes, como o 

faz o Ac. TRL de 03-11-2009 ao dispor o seguinte “(…) os danos morais provocados pela 

violação da imagem do ente colectivo (…)  possam, por si só, dar lugar a uma indemnização 

                                                
311 Para mais desenvolvimentos, v. supra ponto 11.2. 
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em sede de danos não patrimoniais (e o art. 12.º, n.º 2, da CRP, estabelece que as pessoas 

colectivas gozam dos direitos e estão sujeitas aos deveres compatíveis com a sua natureza), 

desde que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito, tanto mais que, na maior parte das 

vezes, é muito difícil a demonstração dos chamados danos patrimoniais indirectos 

(afastamento da clientela e consequente frustração de vendas por força da repercussão 

negativa no mercado que à sociedade advém por causa da má imagem que se propaga) e a 

indemnização pelos danos não patrimoniais não reveste natureza exclusivamente ressarcitória, 

tendo também um cariz punitivo”
312

. Os danos patrimoniais e não patrimoniais têm naturezas 

distintas. Não pode, pois, confundir-se aquilo que o Direito, a natureza e os usos da vida 

distinguem, só por que é mais conveniente
313

. Além disso, se no momento da propositura da 

ação ou mesmo da audiência de julgamento não for, ainda, possível determinar a extensão 

concreta dos danos patrimoniais, poderá proceder-se à liquidação desse montante em 

execução da sentença (art. 805.º CPC). Ademais, falhando o dano típico e o dano presumido, 

o tribunal poderá sempre recorrer à equidade para fixar o montante dos danos patrimoniais, 

quando estes sejam difíceis de apurar (cfr. art. 566.º, 3 CC). 

2. A não titularidade de direitos de personalidade 

A fim de evitar redundância e duplicação de argumentos, veja-se o que dissemos a este 

propósito no capítulo III. 

Acrescentar-se-á, apenas, que a atribuição de direitos de personalidade ou 

simplesmente de direitos pessoais ou interesses merecedores de tutela jurídica, não implica 

necessariamente uma compensação por danos não patrimoniais às pessoas coletivas. Com 

efeito, da lesão daqueles direitos ou interesses não têm que resultar necessariamente danos 

não patrimoniais. Em causa poderão estar, tão-só, danos patrimoniais. Não podemos, pois, 

esquecer que uma coisa é o direito violado, outra é o dano causado em virtude dessa lesão. 

3. A dificuldade na identificação do bem ou interesse lesado 

Esta identificação torna-se essencial para ancorar a ação de responsabilidade civil 

extracontratual. 

Este problema encontra-se conexionado com o anterior, visto que a resposta a esta 

questão depende muito de saber se as pessoas coletivas são, ou não, titulares de direitos de 

                                                
312 O sublinhado é nosso. 
313 Afirmava isto mesmo ANTUNES VARELA, Das Obrigações…, I, cit., p. 608. Com efeito, quando houver danos 

patrimoniais e não patrimoniais, o tribunal terá que discriminar cada um deles e não compensar com uns o que 

não consegue apurar pelo cálculo de outros. 
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personalidade. E se sim, de que direitos gozam e em que medida e com que limites elas são 

titulares de direitos de personalidade. 

Uma vez mais se remete para o que a este propósito ficou dito no capítulo III deste 

trabalho. 

4. O tipo de pessoa coletiva 

Este tem funcionado como um critério para excluir a compensação de danos não 

patrimoniais a sociedades comerciais. 

Com efeito, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de as pessoas coletivas 

de fim não lucrativo (mormente associações e fundações) poderem sofrer danos não 

patrimoniais, por se tratar de pessoas coletivas “morais”, enquanto para as sociedades a 

questão é objeto de acesa discussão. 

Sobre a questão dos fins das pessoas coletivas manifestámos já a nossa posição, pelo 

que nos escusaremos a retomá-la neste ponto
314

. 

Uma outra questão que se coloca a propósito das sociedades comerciais tem que ver 

com o facto de todos os danos por elas sofridos, mesmo em consequência da violação de 

direitos de personalidade, terem uma repercussão, unicamente, patrimonial (por ex., com a 

perda de clientela). Desta feita, nestes casos, sofreriam, segundo alguns arestos, apenas, danos 

patrimoniais indiretos. 

5. Confusão ou duplicação (subjetiva) dos danos 

A ideia de que quem sente verdadeiramente os danos não patrimoniais não é a pessoa 

coletiva, mas sim os seus membros é errónea e dogmaticamente inadequada, pois uma coisa é 

a pessoa coletiva, outra coisa são as pessoas singulares que a compõem. Sendo a pessoa 

coletiva um ente jurídico autónomo ela é um centro de imputação independente de normas 

jurídicas, de direitos e deveres próprios. É, portanto, um ser jurídico distinto da pessoa dos 

seus membros. Cada uma – pessoa coletiva e pessoas humanas que a integram – têm uma 

esfera jurídica própria e autónoma e, como tal, têm uma identidade pessoal distinta. 

Identidade essa que se compõe com direitos e deveres particulares. 

Assim, quando seja ofendido um bem jurídico de que ela seja titular é ela que é 

ofendida e é ela que poderá, ou não, sofrer o dano. 

Todavia, há que considerar situações em que se procura formular um ataque pessoal a 

algum dos seus membros (e.g., um gerente ou um sócio) a coberto do “véu da personalidade” 

da pessoa coletiva. Poderá aqui justificar-se uma “desconsideração da personalidade jurídica 

                                                
314 Para mais desenvolvimentos, vide, supra, ponto 9. 
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coletiva”
315

 para que o verdadeiro lesado se possa defender. Ou seja, se uma pessoa humana 

que integre a pessoa coletiva se considerar ofendida nos seus direitos de personalidade deve 

poder defender-se convenientemente e a título individual. De igual forma, em situações de 

especial censurabilidade ou quando se trate de direitos da pessoa coletiva paralelos ou 

dependentes dos direitos dos indivíduos que a compõem (imaginemos a esfera de sigilo da 

pessoa coletiva e os dados da vida privada dos seus membros ou clientes), será aceitar o 

carácter pluri-ofensivo do ato
316

. 

Assim sendo, diga-se, uma coisa são os danos que a pessoa coletiva pode sofrer em 

consequência da violação de direitos próprios. Outra são os danos que as pessoas que a 

integram (ou algumas dessas pessoas) possam sofrer por se sentirem visados e ofendidos 

individualmente nos seus direitos, em consequência da violação de um direito de 

personalidade seu (ainda que, aparentemente, o ataque seja dirigido à pessoa coletiva). 

Imaginemos que alguém quer ofender um administrador de uma sociedade comercial, porém, 

para tanto, ataca diretamente a pessoa coletiva, quando o que pretende é ofender o 

administrador. Neste caso, parece-nos, poderemos estar perante um ato pluri-ofensivo tendo, 

quer a pessoa coletiva, quer o seu administrador legitimidade processual e interesse em agir 

para assegurar a sua defesa. Cada um poderá atuar na defesa do seu próprio direito violado
317

. 

6. Outros fatores 

Relativos ao regime da concorrência desleal ou das regras de publicidade impostas às 

pessoas coletivas que podem criar certos âmbitos de proteção de direitos, em função do 

interesse público. 

Diz-se também que a atribuição de danos não patrimoniais a pessoas coletivas é uma 

forma encapotada de conceder danos punitivos. A doutrina e jurisprudência têm tendido a 

                                                
315 Usamos esta expressão em sentido meramente metafórico. Não pretendemos, pois, confundir esta situação 

com a verdadeira desconsideração da personalidade coletiva. 
316 Neste sentido, v. MARIA MANUEL VELOSO em “Danos não patrimoniais a sociedade comercial?”…, cit., p. 

42. 
317 Discordamos por isso de Menezes Cordeiro quando este afirma que a pessoa coletiva deveria funcionar como 

um «centro agregador» dos vários interesses e direitos individuais dos seus membros que se sentiram ofendidos 
com o ataque. A pessoa coletiva pode e deve agir em defesa dos seus direitos (e até na defesa dos direitos e 

interesses das pessoas que a integrem), mas não poderá agir por conta dos danos que outros sofreram. Cada um 

representa uma pessoa jurídica autónoma, como tal cada pessoa deverá fundar individualmente as suas 

pretensões indemnizatórias, com base nos danos que concretamente sofreu. Não discordamos, porém, que a 

atuação da pessoa coletiva na defesa dos seus próprios direitos e interesses pode proteger, reflexamente, as 

pessoas humanas que a integram. Assim, se a pessoa coletiva “lançar mão” dos meios adequados à defesa dos 

seus direitos de personalidade violados não só defende os seus direitos como também a “imagem”, o bom nome 

e a reputação dos seus membros. Ela não só o pode como o deverá fazer. Todavia, esta atuação solitária da 

pessoa coletiva não pode precludir que cada um reaja na defesa dos seus próprios direitos, caso sinta (e tenha 

fundadas razões para crer) que eles tenham sido violados. Cfr. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, 

IV, Pessoas, cit., p. 115. 
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admitir esta função no Direito Civil. Discordamos, todavia, deste entendimento pelas razões 

já apontadas. 

 

26. Posição adotada 

 

I – Pelo que fomos expondo ao longo desta investigação torna-se evidente que a 

problemática em apreço não se afigura de fácil solução. Não nos arrogamos de uma resposta 

definitiva do problema. Tão-só pretendemos, com a nossa posição, contribuir para encontrar 

uma solução de regime para esta relevante questão.  

Uma primeira nota para deixar claro este ponto prévio: relativamente aos danos 

patrimoniais, quer direta, quer indiretamente sofridos nenhuma dúvida se oferece. Sendo o 

património das pessoas coletivas um direito composto de direitos absolutos e relativos, cada 

um com a sua tutela própria, e tendo em conta as regras gerais da responsabilidade civil, todos 

os danos produzidos na esfera patrimonial destas têm que ser indemnizados nos termos gerais. 

Repise-se: quer tenham sido sofridos direta ou indiretamente. 

II – Passemos então à questão, propriamente dita, dos danos não patrimoniais das pessoas 

coletivas. 

Em nossa opinião, como já tivemos oportunidade de avançar a propósito da análise aos 

fins das pessoas coletivas
318

, não há qualquer razão, seja de ordem legal, seja de ordem 

substancial para proceder a um tratamento diferenciador entre pessoas coletivas de fins 

altruísticos ou de fins egoísticos, no que a esta matéria diz respeito. Umas e outras não são 

mais ou menos dignas perante o Direito, porquanto os seus fins
319

 são igualmente respeitáveis 

e socialmente aceitáveis. A haver distinções em razão do fim prosseguido não se verificarão, 

certamente, neste ponto de análise. 

A única diferença poderá residir, como tivemos também já oportunidade ver
320

, na 

capacidade de gozo das pessoas coletivas, que deve ser consentânea com os seus fins (e 

natureza). Contudo, ao nível dos direitos de personalidade não nos parece fazer qualquer 

sentido distinguir estes direitos (pelo menos relativamente àquele núcleo duro essencial
321

) 

consoante o tipo de pessoa coletiva em causa. Todas as pessoas coletivas devem ser 

                                                
318 Cfr. supra, ponto 9. 
319 Desde que, claro está, cumpram os requisitos finalísticos previstos na lei. 
320 Cfr. supra ponto 10. 
321 Que se mostram indispensáveis à prossecução dos fins das pessoas coletivas. 
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possuidoras de um conjunto de direitos de personalidade que se mostrem necessários ou 

convenientes à prossecução dos seus fins
322

. 

O problema da suscetibilidade de uma pessoa coletiva sofrer danos não patrimoniais 

tem-se colocado precisamente no plano da violação destes direitos de personalidade, 

mormente no caso de ofensas ao crédito ou ao bom nome. Portanto, o que está em causa é 

saber se uma pessoa coletiva pode ou não sofrer um dano que seja insuscetível de avaliação 

pecuniária em consequência de uma ofensa a um bem jurídico de natureza imaterial, como são 

os bens jurídicos de personalidade. 

A resposta a esta questão não passará tanto, assim o entendemos, pela natureza do bem 

jurídico primariamente ofendido (o bem de personalidade), mas sim pelos danos que 

advieram para a pessoa coletiva em razão da violação do direito que tutelava esse bem. Com 

efeito, uma coisa é o direito violado (rectius, a ilicitude), outra são os danos decorrentes dessa 

ilicitude. Nesse sentido aponta claramente o disposto no art. 483.º CC. 

No entanto, para alguns, o facto de o art. 484.º CC expressamente cominar que aquele 

que afirme ou difunda factos suscetíveis de afetar o crédito ou o bom nome de qualquer 

pessoa coletiva “responde pelos danos causados”
323

 seria a consagração legal da possibilidade 

de uma pessoa coletiva sofrer danos não patrimoniais. Sustenta-se, ainda, este entendimento 

com base no art. 187.º CP. 

Não podemos, todavia, voltamos a frisá-lo, concordar com tal posição. O art. 187.º CP 

é uma norma de direito penal que intervirá num plano diverso deste que aqui nos ocupa. Com 

efeito, para fazer funcionar a responsabilidade penal com base neste artigo não será necessária 

a comprovação dos danos não patrimoniais efetivamente sofridos. A responsabilidade civil e a 

responsabilidade penal têm âmbitos de proteção que, ainda que concorram no mesmo sentido, 

atuam em planos diferentes. Para fazer aplicar o art. 187.º CP bastará que o lesado alegue e 

prove os requisitos exigidos no seio desse artigo
324

; diferentemente no caso da 

responsabilidade civil, para que esta opere será necessário que o lesado prove, entre outros, 

que, para além da ilicitude do ato, ele tenha sofrido um dano efetivo na consequência desse 

facto. 

                                                
322 Cfr. supra ponto 11.2. 
323 Itálicos nossos. 
324 Como vimos anteriormente, a responsabilidade penal decorrente do art. 187.º CC só terá lugar se: a) os factos 

afirmados ou propalados forem inverídicos, b) se mostrarem capazes de ofender o prestigio credibilidade ou 

confiança devida à pessoa coletiva e c) se o autor da ofensa não tiver fundamento para, em boa fé, reputar como 

sendo verdadeiros os factos inverídicos. Portanto, ao nível penal a exigência da inverdade é muito mais relevante 

na determinação da responsabilidade do agente da infração. 
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Um outro argumento poderia ser aduzido com base no disposto no art. 37.º, 4 CRP que 

expressamente consagra um direito de as pessoas singulares e das pessoas coletivas de serem 

indemnizadas pelos danos sofridos em consequência de infrações cometidas no exercício do 

direito de liberdade de expressão. Uma vez mais, porém, não se postula expressamente que os 

danos podem ser patrimoniais e não patrimoniais. Apenas se faz referência a danos sofridos. 

O mesmo se poderia dizer do disposto no art. 22.º CIRE. A afirmação de que os danos 

sofridos em consequência de um determinado ato são compensáveis não diz, com efeito, que 

tipo de danos serão. Nem sequer que tipo de danos as pessoas coletivas podem sofrer. 

Tudo está, por isso, em saber se uma pessoa coletiva pode ou não, em virtude da sua 

natureza específica, sofrer um dano não patrimonial
325

. 

Estes danos são normalmente identificados com dores físicas e “dores de alma”, 

sofrimentos, vexames, humilhações, perdas de prestígio, ofensas à honra, entre outros. Os 

seja, são consequências negativas, prejuízos, sentimentos de mal-estar que merecem a tutela 

do Direito, nos termos em que este os considera relevantes. Os danos não patrimoniais 

implicam normalmente uma dor interior, um sofrimento. 

No entanto, alguns AA.
326

 identificam estes danos não patrimoniais apenas com a 

afirmação da perda de prestígio ou com a ofensa à honra. I.e., um simples “ataque” à honra 

será gerador de um dano por si só; a pura perda de prestígio implicará em si mesma um dano 

não avaliável em dinheiro. Porém, questionamo-nos, como será possível a uma pessoa 

coletiva provar que a ofensa ao seu bom nome teve como consequência a perda da sua 

credibilidade social? Com base em que dados (com que substrato) poderá ser aferido esse 

dano? Como justificar que uma ofensa ao bom nome gera imediata e necessariamente um 

descrédito social sobre a pessoa coletiva? As dificuldades de prova parecem-nos enormes, 

neste campo. 

Não bastará, pois, em nossa opinião, o recurso às regras da experiência para aceitar 

como provada que a ofensa ao bom nome de uma pessoa coletiva tenha gerado 

necessariamente o seu descrédito social. Note-se que, ao contrário da pessoa humana, a 

pessoa coletiva não é dotada de uma capacidade axiológica que lhe permita sofrer com uma 

ofensa. Para que haja um dano na pessoa coletiva, esta ofensa terá que se “materializar” em 

algo mais concreto. 

                                                
325 Já que ao nível do danos patrimoniais, diretos ou indiretos, nenhuma questão se coloca. 
326 Cfr., por exemplo, VAZ SERRA, “Reparação do dano não patrimonial”…, cit., p. 70. 
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Se esta posição facilmente se compreenderá e será admissível no caso de a ofensa ser 

perpetrada contra uma pessoa humana
327

, muitas dúvidas nos suscita que se possa afirmar tal 

entendimento (com tanta ligeireza) em relação às pessoas coletivas. 

Decorre das regras da vida, da experiência e da normalidade dos casos que uma ofensa 

à honra ou ao bom nome de uma pessoa humana gera um dano não patrimonial. Mas residirá 

este dano não patrimonial apenas na perda de prestígio social e na pura e objetiva ofensa à 

honra? Não estaremos aqui a convocar uma dimensão profundamente axiológica do Ser 

Humano? Na verdade, os bens de personalidade são dimensões (ético-axiológicas) da 

ilimitável dignidade humana. O Direito, procurando proteger as várias dimensões da 

complexa axiologia ôntica do Homem, reconhece-lhe direitos para tutelar essa personalidade. 

Através deles se dignifica a pessoa humana, não só na consagração do direito em causa, mas 

também na tutela efetiva que ele confere à pessoa em caso de violação. 

Os mecanismos de tutela podem assumir, como vimos
328

, as mais variadas formas, não 

tendo que se cingir unicamente à responsabilidade civil. Pressuposto essencial desta é, pois, 

que da violação de um direito de personalidade resulte, in casu, um dano para o lesado. Por 

esta razão consideramos que mesmo no caso de uma ofensa à honra ou ao bom nome de uma 

pessoa singular será sempre necessário provar a ocorrência de danos não patrimoniais, ainda 

que aí essa prova esteja bastante simplificada, mercê da dignidade fundante da pessoa humana 

e da sua inata capacidade de pensar, sentir e sofrer. A ofensa à honra ou ao bom nome causa 

normalmente um dano porque a pessoa sofre com esse ataque, com essa difamação, com essa 

injúria. Na verdade, o bem jurídico é, em si, estanque e indolor. Ele é, apenas, a tradução de 

uma dimensão da pessoa, que requer proteção. A dor vem a posteriori. É uma dimanação do 

espirito humano. E é aqui neste espírito humano que reside o dano não patrimonial. 

A ofensa à honra e ao bom nome, por exemplo, não tem que causar um dano se a 

pessoa não se sentir afetada
329

 e se os outros não acreditarem nos factos que são propalados 

difamatoriamente pelo agente. No entanto, tal conduta não deixará de ser ilícita, porque a 

ninguém pode ser lícito difamar ou injuriar outra pessoa. Dano e ofensa, rectius, ilicitude e 

dano são dois planos complementares, mas, ainda assim, distintos. Por isso, para recorrermos 

                                                
327 Aliás, a este resultado, nas pessoas humanas, poderíamos chegar por recurso ao disposto no art. 514.º, 1 CPC. 
328 Cfr. supra na secção II do capítulo III. 
329 Para além de que não será qualquer ofensa que mereça a tutela do Direito. Não podemos, pois, esquecer que 

só os graves danos não patrimoniais sofridos carecem dessa tutela. Afigura-se, por isso, que o padrão objetivo de 

aferição destes danos se revela particularmente útil. 
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à tutela da responsabilidade civil teremos que demonstrar que do ato ilícito resultaram danos. 

E isto é assim tanto para as pessoas humanas, como para as pessoas coletivas
330

. 

Voltemos, então, ao problema nas pessoas coletivas. Como deixámos bem claro a 

propósito dos direitos de personalidade das pessoas coletivas, somos da opinião que estas são 

titulares dos direitos de personalidade que, pela sua natureza, sejam compatíveis com a 

personalidade coletiva e sejam necessários ou convenientes à prossecução dos seus fins.  

Desta forma, direitos de personalidade como o direito ao bom nome ou ao crédito são 

direitos de que as pessoas coletivas podem ser titulares. Estes, entre outros, tornam-se 

essenciais para ganhar e conservar o prestígio, a credibilidade e a confiança no comércio 

jurídico e no meio social envolvente que lhes permita prosseguir, nas melhores condições 

possíveis, os fins para os quais foram constituídas. Estes direitos assumem, portanto, um 

particular cunho relacional, indispensável à consecução do fim estatutário. 

Apesar disso, uma questão se coloca: podem as pessoas coletivas sofrer danos não 

patrimoniais pela violação de direitos de personalidade? Será possível argumentar que a perda 

de credibilidade decorrente de um ato ilícito desta natureza produz um dano não patrimonial, 

tal como ele é entendido hodiernamente? O mesmo será perguntar: pode uma pessoa coletiva 

verdadeiramente “sofrer” com a perda de prestígio? 

Como vimos, a perda de prestígio em si mesma não significa que haja um dano não 

patrimonial. Para o afirmar torna-se essencial socorrermo-nos da razão de ser desse dano: a 

perda de prestígio (ou a ofensa à honra, por exemplo) pode trazer sofrimento, angústia, 

vexame, humilhação, etc. É aqui (neste sofrimento, neste mal estar interior) que reside o dano 

– no efeito negativo, no prejuízo juridicamente relevante que essa ofensa provocou na vida do 

lesado. A perda de prestígio em si mesma pode não representar nada. O prestígio de uma 

pessoa é relevante na medida em que a sua dignidade pessoal o requeira. A dignidade humana 

exige-o. Pelo contrário, a pessoa coletiva só o exige na medida em que isso seja essencial à 

prossecução do seu próprio fim. 

Pensemos noutro caso (para afastar um pouco a questão do dano não patrimonial do 

âmbito da ofensa a bens de personalidade). Como já o dissemos, sufragamos a opinião de que 

a ofensa a um bem jurídico de natureza patrimonial pode causar danos de natureza não 

patrimoniais. Pensemos no caso de uma valiosíssima jarra de família do século XV, objeto de 

profunda estima familiar, que é partida por um terceiro; ou no caso de agressões contra um 

                                                
330 A grande diferença residirá na facilidade de prova no que toca às pessoas humanas devido à sua dignidade 

axiológica. 
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animal de estimação. Nestas situações seria possível, contanto que se fizesse prova bastante, 

afirmar a pessoa humana sofreu danos não patrimoniais. Danos esses que não se 

consubstanciariam na lesão concreta do bem jurídico, mas nas dores de alma, no sofrimento, 

na tristeza, na angústia que aquele ato ilícito provocou na pessoa. Imaginemos agora que estas 

coisas pertenciam, não a uma pessoa humana, mas a uma pessoa coletiva. Deduzindo ela um 

pedido de indemnização com base em danos não patrimoniais decorrentes do sofrimento que 

aqueles atos lhe causaram, se a sua pretensão não fosse liminarmente indeferida (nos termos 

do art. 234.º-A CPC), tal pedido seria, a final, manifestamente improcedente por 

completamente infundado. Razão para tal: a pessoa coletiva não tem capacidade de pensar, 

sofrer ou sentir. Será, então possível, perguntamo-nos, admitir que a personalidade coletiva é 

uma personalidade bicéfala (?) Capaz de sofrer (danos não patrimoniais) com a perda de 

prestígio social, mas incapaz de sentir dor quando seja lesado um bem que constitui a sua 

propriedade (?) 

Com este exemplo pretendemos, tão-somente, demonstrar que a essência do dano não 

patrimonial, como é largamente entendido, não reside em aspetos exteriores, mas numa 

dimensão interior única e privativa dos seres humanos. Neste sentido, deverá considerar-se 

que este tipo de danos é indissociável da personalidade singular (cfr. 160.º, 2 CC) e, como tal, 

incompatível com a personalidade coletiva (cfr. art. 12.º, 2 CRP). 

 

III – Em resultado do exposto poderíamos ser tentados a rejeitar liminarmente a 

possibilidade de uma pessoa coletiva sofrer danos não patrimoniais. Não vai, contudo, nesse 

sentido o nosso pensamento. 

 Em nossa opinião, o paradigma atual de entendimento dos danos não patrimoniais 

deveria ser refundado
331

 no que tange às pessoas coletivas. Na verdade, a atual definição de 

danos não patrimoniais como sendo “danos insuscetíveis de avaliação pecuniária” permite 

contemplar no seu âmago outro tipo de realidades que não tenham necessariamente que se 

circunscrever ao estrito mundo da complexidade axiológica do Ser Humano. 

 Os danos não patrimoniais nas pessoas coletivas prender-se-iam, assim, com 

dimensões que, compatíveis com a sua natureza e os seus fins, não sejam suscetíveis de 

avaliação pecuniária, que não sejam traduzíeis em dinheiro. 

 Esta dimensão encontrar-se-ia precisamente no campo da violação de direitos de 

personalidade da pessoa coletiva. 

                                                
331 Não obstante o carácter histórico que o liga indelevelmente a dimensões axiológicas da pessoa humana. 
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IV – Como tivemos já por diversas vezes oportunidade de frisar, os direitos de 

personalidade das pessoas coletivas desempenham uma função muito específica: existem na 

medida em que sejam necessários ou convenientes à prossecução do fim dessa coletiva. 

Significa isto que a relevância destes direitos assume crucial importância na medida 

em que conferem à pessoa coletiva uma proteção complementar na prossecução do seu 

desiderato. Proteção essa que se revela particularmente significativa, na medida em que 

qualquer pessoa coletiva tem um caráter essencialmente relacional: não existe por si, mas para 

os outros; e a prossecução do seu fim (normalmente fim de matriz coletiva) faz-se 

precisamente no decurso e por intermédio desta interação social. 

Ao afirmarmos isto pretendemos demonstrar que da violação de um direito de 

personalidade pode resultar um dano que não seja suscetível de ser avaliado em dinheiro, nem 

se consubstancie propriamente na perda de prestígio da pessoa coletiva. Esse dano será 

relevante apenas e só quando se produza numa concreta dimensão da pessoa coletiva: quando 

afete gravemente a sua capacidade de prossecução do seu fim. É aquilo a que chamaríamos 

“dano de frustração na capacidade de prossecução do fim”. 

Poder-se-á questionar se este não será, outrossim, um dano da coletividade, rectius um 

dano sofrido pelos sócios ou associados de uma pessoa coletiva. Com efeito, se a pessoa 

coletiva por eles constituída para a prossecução de uma finalidade que lhes é comum e 

relevante se vir incapacitada para a prossecução do seu fim, em virtude de uma ofensa a um 

direito de personalidade seu, isto poderia criar um dano na coletividade, na medida em que a 

prossecução do fim, que era também querido por essas pessoas, se vê comprometida. Não 

somos, todavia, dessa opinião. Sendo a pessoa coletiva um ente juridicamente autónomo, ela é 

dotada de direitos e deveres próprios. Ela torna-se, então, independente dos seus membros – 

constituindo um todo unitário superior à pura soma das partes. Ainda que a consecução 

daquele fim seja comum a essa pessoa coletiva e aos seus membros, esse fim é “património” 

próprio dessa pessoa. Esta é uma consequência da autonomização da pessoa coletiva enquanto 

ente jurídico. A sua institucionalização jurídica e social institucionaliza, muitas vezes, o seu 

próprio fim. Ora, se a sua capacidade de prossecução do seu próprio fim é posta em causa, 

gera-se um dano. E esse dano será, então, um dano próprio dessa pessoa coletiva. 

Os direitos de personalidade destas visam permitir-lhes uma sã prossecução do seu 

fim. O prestígio e credibilidade da pessoa coletiva são essenciais para que essa prossecução se 

faça sem sobressaltos. Mas a perda de prestígio ou de credibilidade não são em si um dano 
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não patrimonial. Eles são acessórios, instrumentos essenciais para a acreditação social da 

pessoa. A sua existência é indispensável para que a pessoa coletiva se insira 

convenientemente no comércio jurídico e no meio social. Mas só isso. A única coisa que os 

direitos de personalidade das pessoas coletivas visam tutelar
332

, frisamo-lo novamente, é a sua 

capacidade de prossecução do fim. 

Desta forma, se um ato ilícito que ofenda um direito de personalidade de uma pessoa 

coletiva puser em causa o seu prestígio e a sua credibilidade a ponto tal que danifique a sua 

capacidade de prossecução do seu fim termos um dano: um dano que se consubstancia na 

frustração da capacidade de prossecução do escopo da pessoa coletiva. A forma como ela 

prosseguia o seu fim até então, a sua capacidade de consecução do seu fim pode ficar 

danificada. 

E este dano é um dano não patrimonial, na medida em que o interesse danificado é, 

pela sua natureza, insuscetível de avaliação pecuniária. Mesmo que a pessoa coletiva prossiga 

o lucro a sua capacidade de prossecução desse lucro é de uma dimensão não patrimonial,  

porquanto insuscetível de avaliação pecuniária. Pois, aquilo que é lesado (para além de haver 

menor lucro efetivo – dano patrimonial) é a sua capacidade de prosseguir o lucro como fazia 

até a verificação do facto ilícito. 

Ilustremos de seguida, com dois exemplos, o que acabámos de dizer. 

A sociedade comercial “Fala Baratinho, S. A.”
333

, que exerce uma atividade 

económica no ramo das telecomunicações, é acusada num jornal, por um cronista, de ter 

relações de privilégio com um grupo terrorista. Esta afirmação gera uma grande polémica no 

país onde ela exerce a sua atividade. Muitas pessoas mudam para a concorrência, deixando de 

ser suas clientes, enquanto outras evitam contratar os seus serviços. A sociedade que, até 

então, crescia a um ritmo de 5%/mês, passou a registar perdas de 2%/mês. Quid iuris? 

Vemos, neste caso, que, em virtude da ofensa ao seu bom nome, a sociedade perdeu grande 

parte da credibilidade social de que gozava e, com isso, teve danos. Que danos podemos, 

então, verificar? Desde logo, danos patrimoniais (indiretos), enquanto danos emergentes – 

diminuição do seu património por despesas necessárias para se defender, repor a sua 

credibilidade, etc., mas, também, lucros cessantes, pois deixou de ganhar muito dinheiro em 

virtude da perda de clientes e da não adesão de novos potenciais clientes. Todavia, operou-se 

um outro dano em consequência desta lesão. Trata-se de um dano de natureza não 

                                                
332 Para além de reflexamente poderem ajudar a proteger direitos de personalidade das pessoas humanas. 
333 A utilização desta firma serve efeitos meramente académicos, para ilustrar, exemplificativamente, as 

realidades que vamos tratando. Não mais que isso. 
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patrimonial. A capacidade de prossecução do seu fim – o lucro – ficou seriamente danificada, 

uma vez que, em abstrato, a capacidade que, até então, a sociedade tinha para a prossecução 

do lucro foi diminuída em virtude da perda de credibilidade social de que ela gozava. 

Pensemos noutro caso: A associação “Cantinho Amigo”
334

, que tem por fim 

(altruístico) ajudar mulheres vítimas de violência doméstica, é acusada, num determinado 

pasquim, de ter incentivado muitas mulheres a não apresentarem queixa às autoridades. Em 

consequência desta notícia esta associação, que ajudava anualmente cerca de 10.000 

mulheres, passou a ajudar apenas cerca de 500 mulheres por ano. Esta consequência deveu-se 

à perda de credibilidade social operada por causa da violação ilícita do seu bom nome. Poderá 

a associação exigir uma indemnização? Se sim, a que título e com que fundamentos? 

Consideramos, atendendo as necessidades de prova, que poderá haver lugar a indemnização 

por danos patrimoniais (indiretos), na vertente de danos emergentes, mas também de lucros 

cessantes (por exemplo, por que alega e prova que até esse facto recebia donativos na ordem 

de 4.000€/ano e a partir desse momento não mais recebeu donativos). Poderá ser indemnizada 

ou compensada por danos não patrimoniais, em virtude de esta ofensa ao seu bom nome lhe 

ter provocado grande sofrimento, perda de prestígio e de confiança? Neste caso não vemos 

qualquer fundamento para o admitir, pois isso em si não consubstancia um dano efetivo. 

Contudo, a violação do seu direito ao bom nome provocou um dano não patrimonial: em 

consequência da notícia falsa, as pessoas deixaram de confiar na associação e menos mulheres 

se socorreram do seu auxílio. Ou seja, a capacidade de prosseguir o fim altruístico a que se 

destina foi frustrado. A sua capacidade de prossecução do seu fim ficou danificada. 

 

Tanto num como no outro caso podemos constatar que (para além dos evidentes danos 

patrimoniais) a violação do direito de personalidade produziu um dano naquilo que era objeto 

principal da sua tutela: permitir eficazmente a prossecução do fim estatutário. 

Este dano é, então, um dano não patrimonial, pois não é possível contabilizar em 

dinheiro, nem quanto vale a capacidade de uma pessoa coletiva prosseguir o seu fim (pois os 

lucros cessantes não traduzem toda a dimensão desta capacidade), nem qual o valor do dano 

produzido no seu escopo. 

Somos, então, da opinião que da lesão de um direito de personalidade pode resultar um 

dano não patrimonial nas pessoas coletivas. Mas esse dano pode apenas assumir uma 

dimensão: a frustração da capacidade de prossecução do fim. 

                                                
334 Idem. 
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Esta é a consequência a especialização das pessoas coletivas. Elas são pessoas 

finalisticamente destinadas, existindo na vida social e no comércio jurídico com uma 

determinada função. Gozam de direitos de personalidade que, compatíveis com a sua 

natureza, se mostrem necessários ou convenientes à prossecução do seu fim. Estes direitos 

existem para criar, na comunidade a elas envolvente, uma “imagem de credibilidade” (para o 

exterior) da pessoa coletiva. Só assim ela poderá prosseguir o fim a que se destina. Se em 

consequência dessa violação a sua capacidade de o prosseguir for danificada
335

 teremos então 

um dano não patrimonial. 

 Assim sendo, qualquer pessoa coletiva tem direito a defender a prossecução do seu fim 

quando, em virtude de um facto ilícito, a capacidade de prossecução deste fim tenha sido 

danificada. Isto decorre das regras gerais da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 483.º 

CC e, em especial, 484.º CC. 

 

V – Semelhante dano poderá ocorrer se o bem jurídico diretamente lesado tiver sido um 

bem de propriedade, mas em consequência dessa lesão se tiver verificado uma frustração na 

aptidão da pessoa coletiva para prosseguir o seu fim. 

 Não obstante, estes casos deverão ser ponderados muito seriamente (ainda mais que na 

situação anterior) pelo julgador, por forma a evitar que, por causa de uma qualquer lesão no 

património, uma pessoa coletiva possa ser compensada por danos não patrimoniais em virtude 

de uma frustração na sua aptidão para a prossecução do fim. Não é, pois, qualquer frustração 

nessa capacidade de prossecução do fim que provocará um dano na pessoa coletiva
336

. O 

julgador deverá seguir padrões objetivos e sérios na avaliação dessa frustração. 

 Atenta a natureza dos direitos de propriedade (e mesmo de direitos sobre bens 

imateriais, como é o caso, v.g., de marcas ou logótipos), a admissibilidade de uma lesão 

nesses bens jurídicos provocar uma frustração no fim deve ser muito diminuta. Até porque, 

em princípio, tratando-se de bens patrimoniais, se ocorrer um dano nestes bens eles serão 

indemnizáveis nos termos dos arts. 562.º e 566.º CC, enquanto danos patrimoniais. O que 

significa que a situação facilmente se tornará indemne com recurso à indemnização deste tipo 

de danos. Razão por que só em casos muito contados poderá, da lesão de um bem jurídico de 

natureza patrimonial, resultar um dano não patrimonial de frustração de capacidade de 

prossecução do fim. Com efeito, só quando a aptidão para a prossecução do fim for 

                                                
335 Ou seja, se estiver menos capaz de ajudar pessoas, de prosseguir o lucro, etc. do que estava até então. 
336 Assim como também não é qualquer dor ou sofrimento de uma pessoa singular que poderá ser considerada 

um dano não patrimonial. 
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seriamente afetada e esse dano não for avaliável em dinheiro é que podemos falar de um dano 

não patrimonial. 

 Recorramos ao seguinte exemplo para clarificar o que acabámos de afirmar. 

Imaginemos que alguém destrói uma antena de telecomunicações da “Fala Baratinho, S. A.”. 

Da lesão do bem jurídico património resultam de imediato danos patrimoniais, devido à 

destruição da antena. Porém, em virtude dessa destruição, que impossibilitou durante alguns 

dias as comunicações daquela rede num determinado local, aquela sociedade perdeu alguns 

clientes e perdeu lucro decorrente das chamadas telefónicas que não foram efetuadas. 

Poderemos falar aqui de um dano não patrimonial de frustração da capacidade de prossecução 

do fim? Evidentemente não. Todos os prejuízos decorrentes quer da destruição em si da 

antena, quer as despesas necessárias à sua reparação, quer a perda de alguns clientes, quer 

mesmo os proveitos decorrentes das chamadas que não se realizaram são danos patrimoniais 

(danos emergentes e lucros cessantes), que devem ser indemnizados enquanto tal. Não é, 

portanto, aqui que ganha relevância o que acabamos de dizer acerca do dano não patrimonial 

de frustração da capacidade de prossecução do fim. Na verdade, não se pode dizer que houve 

uma frustração da sua capacidade de prossecução do seu fim. Os danos decorrentes dessa 

lesão no património são muito diminutos e circunscritos à esfera dos danos patrimoniais.  

Assim se demonstra a natureza profundamente residual que pode ter a afirmação de um dano 

não patrimonial de frustração da capacidade de prossecução do fim decorrente da lesão de um 

bem de natureza patrimonial. 

 No entanto, pensemos na seguinte situação. Alguém incendeia a sede
337

 (que 

constituía todo o património) da associação “Cantinho Amigo”. Quanto aos danos não 

patrimoniais daí decorrentes nada há a dizer – estes serão indemnizáveis nos termos gerais. 

Pode porém acontecer que, dada a dimensão deste dano, a associação deixe, pelo menos 

enquanto não for indemnizada pelos danos patrimoniais sofridos, de poder prosseguir o seu 

fim altruístico, ficando, assim, impedida de ajudar as mulheres que recorriam ao seu auxílio. 

Podemos então verificar que, ainda que temporária, houve uma clara danificação na sua 

capacidade de prossecução do fim dessa pessoa coletiva. Em virtude da destruição do seu 

património a associação “Cantinho Amigo” deixou de poder, durante algum tempo, 

prosseguir o seu escopo. Este será um dano, porque não avaliável em dinheiro, não 

patrimonial. E, parece-nos, será uma relevante frustração na capacidade de prossecução do 

fim coletivo. 

                                                
337 E com ela muitos dos bens de propriedade daquela pessoa coletiva. 
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 Alerta-se, por isso, que esta situação só será admissível perante casos muito contados 

(ainda mais que nos casos de violação de direitos de personalidade), uma vez que a natureza 

das coisas assim o impõe, pois esses danos causados no património coletivo serão, as mais das 

vezes, danos puramente patrimoniais e, portanto, indemnizáveis enquanto tal. 

 

VI – Voltemos à dimensão mais relevante em termos de danos não patrimoniais nas 

pessoas coletivas – a frustração da capacidade de prossecução do fim decorrente da violação 

de direitos de personalidade. 

 Uma questão que legitimamente se pode colocar é a de saber como chegamos a este 

resultado – só admitir a relevância de um dano não patrimonial quando a capacidade de 

prossecução do fim é afetado –, enquanto negamos a existência de um dano não patrimonial 

resultante da pura e simples violação do direito de personalidade. 

 A esta questão respondemos de forma simples: tudo tem a ver com o âmbito de 

proteção destes direitos. Como afirmámos inúmeras vezes, os direitos de personalidade das 

pessoas coletivas são direitos absolutos particularmente funcionalizados: eles visam proteger 

essencialmente a prossecução do fim da pessoa coletiva
338

. Se assim é, da sua violação só 

resultará um dano não patrimonial
339

 se a capacidade de prossecução do fim da pessoa 

coletiva for danificado (prejudicado seriamente) em consequência dessa violação ilícita
340

-
341

. 

 Desta forma, pelo menos assim o pensamos, a teoria do fim de proteção da norma 

(também conhecida por teoria do escopo da norma violada)
342

 poderia encontrar neste âmbito 

um campo fértil de aplicação
343

. Com efeito, entendidos os direitos de personalidade da 

                                                
338 Sem com isso deixarem de ser direitos absolutos, evidentemente. Eles continuam a ser direitos oponíveis erga 

omnes. 
339 Não nos referimos aos danos patrimoniais, pois estes seriam, verificando-se, indemnizáveis nos termos gerais. 
340 Note-se, no entanto, que a possibilidade de uma pessoa coletiva recorrer a outros meios de tutela (como é o 

caso das providências especiais de personalidade e outras que tivemos oportunidade de estudar na secção II do 

capítulo III) não se encontra precludida com este entendimento. Bem pelo contrário. O recurso a tais meios 

poderá mostrar-se indispensável não só para reafirmar a existência do direito violado, como também para 

impedir, prevenir ou minorar eventuais danos advenientes dessa ofensa e que poderão produzir um dano na 

capacidade de prossecução do escopo da pessoa coletiva. Assim sendo, o recurso a esses meios não só é útil, 

como é indispensável a uma adequada tutela da pessoa coletiva, por forma a evitar danos de maior (quer sejam 
patrimoniais, quer sejam não patrimoniais). 
341 Esta afirmação também não impede que da sua violação resultem danos patrimoniais indiretos. Sendo estes 

danos produzidos num outro bem jurídico – o património – não se levantam, pois, problemas de maior. Até 

porque o património constitui objeto de um direito patrimonial, também ele um direito absoluto. 
342 Sobre esta teoria, v., entre outros, MANUEL CARNEIRO DA FRADA, Direito Civil Responsabilidade Civil…, 

cit., pp. 101-102, MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, Das Obrigações…, II, III, cit., pp. 

537, ss., MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações…, cit., p. 362 e SINDE MONTEIRO, “Rudimentos…”, pp. 381, 

ss.. 
343 Apesar da discordância de SINDE MONTEIRO, “Rudimentos…”, p. 384 e das reservas de MANUEL CARNEIRO 

DA FRADA, Direito Civil Responsabilidade Civil…, cit., p. 102. 
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pessoa coletiva como direitos especialmente funcionalizados para proteger o seu fim, nos 

termos do art. 160.º, 1 CC, caso a prossecução deste fim fosse afetada em consequência da 

violação daqueles direitos (cfr. art. 483.º, 1 ou 484.º CC) poderíamos, então, imputar o dano 

ao facto ilícito. 

 Em todo o caso, diga-se, a semelhante resultado poderíamos chegar com recurso, nos 

termos do art. 563.º CC, à teoria da causalidade adequada
344

, na sua formulação negativa, na 

medida em que, em princípio, caso o lesado consiga provar, esse facto ilícito será adequado, 

em concreto e em abstrato, à produção daquele dano. 

 

VII – Uma outra questão de crucial importância é relativa à prova e à configuração do 

dano. Como se poderá, então, aferir o dano causado na capacidade de prossecução do fim? 

 O dano de frustração na capacidade de frustração do fim tem que ser abstrata e 

objetivamente considerado. No entanto, a sua apreciação deve ser baseada em dados 

concretos (cabendo o ónus da prova a quem o alega [portanto, ao lesado], nos ternos do art. 

342.º CC). Temos assim que, no caso da sociedade comercial, se esta estava a crescer a um 

certo ritmo e depois deste facto passou a crescer menos ou teve crescimento negativo, a sua 

capacidade de prossecução do seu escopo lucrativo foi danificada; já no caso da associação, se 

em virtude daquele facto a ajuda a mulheres decaiu drasticamente, a capacidade de a 

associação prosseguir o seu fim altruístico foi igualmente danificada. Tanto num caso como 

noutro se consegue comprovar que a capacidade de prossecução do fim se encontra lesada – 

há uma frustração na capacidade demonstrada até então de prosseguir esse mesmo fim. 

 Para provar este dano as pessoas coletivas podem socorrer-se de diversos mecanismos. 

As contas ou balanços de uma sociedade, os registos do número de pessoas que eram 

auxiliadas por uma associação, o registo do volume de vendas, entre outros. Estes documentos 

poderão servir de meio de prova para demonstrar, em concreto, que a capacidade (em 

abstrato) de prossecução do fim foi seriamente danificada. Importante é que estas provas 

traduzam a situação anterior e posterior à prática do facto ilícito. Só assim se poderá mais 

facilmente provar que a capacidade de prossecução do fim ficou danificada. 

Porém, não é qualquer lesão de um bem jurídico não patrimonial de uma pessoa 

coletiva que pode provocar uma lesão na capacidade de prossecução do seu escopo. Desde 

logo, a violação de um direito de personalidade só provocará um dano não patrimonial se, em 

                                                
344 Apesar de não ser unânime entre a doutrina que este artigo consagra a teoria da causalidade adequada, é pelo 

menos essa a posição dominante. Neste sentido, v., entre outros, ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações…, 

cit., pp. 766-767. 
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consequência desse ato ilícito, a capacidade de prossecução do fim estatutário for seriamente 

frustrada. 

Por outro lado, não é qualquer dano nessa capacidade que pode merecer a tutela do 

Direito e ser compensado enquanto dano não patrimonial. Com efeito, nos termos do art. 

496.º, 1 CC apenas podem ser compensados “os danos não patrimoniais que, pela sua 

gravidade, mereçam a tutela do direito”
345

. Este dano, a existir, para ser compensado terá, 

portanto, que ser alegado e provado objetivamente com dados concretos, que demonstrem 

inequivocamente a sua relevância e a sua gravidade. Mais do que acontece no caso dos danos 

não patrimoniais das pessoas singulares, impõe-se ao juiz que a avaliação deste dano seja 

devida e objetivamente comprovada, sob pena de, não o fazendo, se compensar qualquer 

“pequena frustração”, sem um mínimo de relevância jurídica. Por isso, só graves e sérios 

danos na capacidade da pessoa coletiva prosseguir o seu fim é que devem ser compensados 

com recurso a esta via tutelar. 

Poder-se-á argumentar que, sobretudo no caso das sociedades, este dano na capacidade 

de prossecução do fim seria uma duplicação dos danos patrimoniais, porquanto elas visam o 

lucro. E, como tal, a frustração da capacidade de prossecução do lucro confundir-se-ia com os 

danos patrimoniais sofridos, em especial com os lucros cessantes. Não é, porém, assim. Com 

efeito, uma coisa são os danos patrimoniais que, em concreto, a sociedade sofreu, outra coisa 

é o dano que afeta, em abstrato, a capacidade de a sociedade prosseguir o lucro (o seu fim), 

nos termos em que o fazia até à veiculação daquele facto ilícito que gerou o seu descrédito 

social. 

Pensemos nesta situação: a sociedade “Fala Baratinho, S. A.” é publicamente 

“acusada” de faltar aos compromissos financeiros com os seus credores, nomeadamente 

estando em dívida para com muitos deles há, pelo menos, um ano. Acusava-se, ainda, essa 

sociedade de estar envolvida em negócios ilícitos de tráfico de armas. Todas estas notícias 

eram falsas, mas o público em geral não sabia disso. Esta sociedade pretendia obter um 

financiamento junto da banca que lhe permitisse investir num novo ramo de negócio. Porém, 

depois da veiculação destas notícias, nenhuma instituição bancária se mostrou disponível para 

lhe conceder esse crédito, pelo que a sociedade se viu “forçada” a desistir do projeto que lhe 

poderia, hipoteticamente, permitir um grande crescimento de negócio. Quid iuris, perante esta 

situação? À partida não se vislumbra aqui qualquer prejuízo de cariz patrimonial – as suas 

vendas não diminuíram, nem houve perdas outras perdas patrimoniais. O recurso à tutela dos 

                                                
345 Os sublinhados e os itálicos são nossos. 
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direitos de personalidade é sempre possível, também. No entanto, parece-nos, há aqui um 

sério dano: a capacidade de a sociedade prosseguir o seu escopo ficou seriamente prejudicada. 

Houve uma frustração nesta capacidade de prosseguir o lucro. Todavia, este dano não é 

traduzível em dinheiro. Aquilo que é lesado é a capacidade abstrata, a potencialidade para 

aquela sociedade gerar ainda mais lucros. Somos, por isso, da opinião que aqui se poderia 

verificar um dano de frustração na capacidade de prossecução do fim (contanto que se prove 

efetivamente esse lesão), que não é pecuniariamente avaliável, pois não se sabe, em concreto, 

qual o lucro que aquele projeto poderia granjear à sociedade. Mas a sua capacidade de 

alcançar esse lucro ficou seriamente gorada. 

Por outro lado, a prova dos danos patrimoniais pode mostrar-se relevante para provar a 

diminuição da capacidade de prosseguir o lucro. Contudo, são danos de diferentes naturezas. 

Reportam-se a planos ou dimensões diferentes. São calculados de forma diferente e não visam 

ambos compensar as mesmas coisas. A compensação dos danos não patrimoniais não tem, 

sequer, que atingir os valores dos danos patrimoniais sofridos, uma vez que diferentes são as 

fórmulas de “cálculo” para a atribuição das indemnizações no caso de danos patrimoniais e no 

caso de danos não patrimoniais. Para além disso, o escopo de cada uma das indemnizações é 

profundamente diverso: enquanto a indemnização por danos patrimoniais visa tornar o lesado 

indemne dos danos patrimoniais concretamente sofridos, a compensação do dano não 

patrimonial representa, tão-só, uma compensação de um dano que não é avaliável em 

dinheiro. E este dano, mesmo no âmbito societário, continua a não ser avaliável em dinheiro. 

Se é certo que o dinheiro pode, em concreto, demonstrar a sua existência, a verdade é que a 

sua natureza é outra: e a capacidade abstrata da sociedade prosseguir o seu fim, de fazer lucro. 

Por muito que o lucro se traduza em dinheiro, a capacidade para o prosseguir é, em si mesma, 

não patrimonial. E tão pouco se esgota na prova de danos emergentes e de lucros cessantes, 

pois a frustração desta capacidade pode abranger, como vimos, dimensões não enquadráveis 

necessariamente no domínio dos lucros cessantes. 

 

VIII – Aqui chegados uma outra questão extremamente relevante se coloca: como 

compensar este dano não patrimonial? 

 Em primeiro lugar, mesmo no âmbito dos danos não patrimoniais, deverá respeitar-se 

a regra geral da reconstituição in natura (cfr. art. 562.º CC
346

), por muito imperfeita que ela 

                                                
346 Aliás, sendo esta a regra geral de indemnização e referindo-se o art. 496.º, 1 CC expressamente a 

“indemnização”, esta não se deverá ter por excluída da compensação por danos não patrimoniais. 
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possa revelar-se nestes casos. Desta forma, sempre que possível, deverá procurar-se reparar a 

situação existente, por exemplo, através da condenação numa retratação pública e formal, na 

publicação de um desmentido ou da publicação da sentença condenatória a expensas do 

lesante, na destruição ou apreensão de determinados documentos, na condenação de lesante a 

custear parte ou a totalidade de publicidade abonatória para a pessoa coletiva
347

, entre outros. 

Não nos podemos esquecer que o mais importante no caso de um dano não patrimonial na 

capacidade de prossecução do escopo de uma pessoa coletiva é a restauração da imagem de 

credibilidade desta na comunidade envolvente. Só isto permitirá que ela possa (ainda que 

imperfeitamente) continuar a prosseguir o fim ao qual se encontra vinculada. A condenação 

deverá, por isso, procurar restaurar essa imagem de prestígio que ficou afetada e que 

danificou a sua capacidade de prossecução do seu fim. 

 Contudo, não sendo esta possível esta reparação, sendo insuficiente para reparar o 

dano causado ou mostrando-se excessivamente onerosa para o lesante (cfr. art. 566.º CC), 

deverá recorrer-se, então, à compensação monetária. Esta não será feita nos mesmos moldes 

em que o é a indemnização por danos patrimoniais, mas sim nos termos do art. 496.º CC. 

A compensação monetária neste caso deverá fazer-se, por respeito ao disposto no art. 

496.º, 3 CC, segundo juízos de equidade do julgador. Todavia, como tivemos oportunidade de 

salientar anteriormente, esta equidade do juiz não é um espaço de completo arbítrio. O juiz, 

atendendo ao grau de culpabilidade do agente, à situação económica deste e do lesado e às 

demais circunstâncias do caso, deve, em equidade, determinar o valor de compensação do 

dano não patrimonial que se lhe afigure mais justo. Apenas com um limite máximo: o valor 

da compensação não poderá exceder, segundo esses critérios, o valor do dano
348

. 

Uma nota relevante assume a cláusula geral das “demais circunstâncias do caso”. Este 

critério permite ao julgador incluir aqui um vasto leque de outras situações que se afigurem 

relevantes para determinação da compensação. Assim, as provas do dano patrimonial, de que 

falámos já, devem ser contempladas neste critério de apuramento do justo valor da 

compensação do dano não patrimonial. Também a dimensão social da perda de prestígio 

poderá ser relevante para este efeito. Particular importância pode ter neste domínio o tempo 

durante o qual a frustração da capacidade de prossecução do fim se verificou. Pode acontecer 

que, no momento do julgamento, não se possa afirmar que existe ainda uma frustração na 

                                                
347 Dentro dos critérios fixados no art. 496.º, 4 e 494.º CC. 
348 Como também já afirmámos, a determinação do justo valor da compensação pode ser, e é-o as mais das 

vezes, extremamente difícil. Prudente, por isso, foi o legislador ao permitir o recurso do juiz à equidade para a 

determinação de uma compensatium doloris. A equidade permite-lhe, pois, uma ampla margem de manobra na 

determinação da justa compensação. 
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capacidade de prossecução do fim. Contudo, tendo-se provado que esta existiu durante um 

certo lapso de tempo, esse fator deve ser tido em consideração no juízo de equidade. Com 

efeito, ao contrário do que sucede no âmbito da indemnização por danos patrimoniais, a teoria 

da diferença (cfr. art. 566.º, 2 CC) não deve ser aplicada no seio da compensação de danos 

não patrimoniais, atenta a sua específica natureza (mesmo que este dano seja um dano de 

frustração na capacidade de prossecução do fim e não um dano não patrimonial de um pessoa 

humana)
349

. Um outro critério pode ter a ver com relevância da verdade em caso de ofensa ao 

crédito ou ao bom nome. Como vimos a propósito dos direitos de personalidade, não é pelo 

facto ser verdadeira que a declaração de facto deixará de se ilícita. Contudo, no domínio dos 

factos relativos a pessoas coletivas esta exigência da verdade pode assumir algumas 

atenuantes. 

Em todos estes critérios (e outros equitativamente usados) vemos, pois, uma ideia de 

justiça e proporcionalidade no apuramento do dano e da sua compensação
350

. Aliás, devem 

ser estas as principais coordenadas norteadoras do julgador na fixação da compensação 

monetária. 

Destarte, a compensação pecuniária destes danos, apesar de corretamente ser deixada 

ao prudente arbítrio do julgador, deverá pautar-se por critérios bastante rigorosos na 

determinação da compensação, procurando sempre uma ideia de justiça e nunca esquecendo 

que só os danos na capacidade de prossecução do fim que se mostrem comprovadamente 

graves deverão merecer a tutela do direito. 

Também aqui se torna evidente que a compensação pelo dano de frustração da 

capacidade de prossecução do fim e a indemnização por danos patrimoniais, em especial no 

plano societário, têm dimensões completamente distintas. 

Note-se, ainda, que continua a tratar-se de uma compensação. O que se pretende é 

atribuir ao lesado uma satisfação pecuniária (ou mesmo não pecuniária, como vinos no 

recurso à restauração natural) que lhe permita compensar o dano, o prejuízo que sofreu e que 

não pode ser totalmente reparado. Procura-se, pois, atenuar, por esta via, o dano sofrido. 

 

                                                
349 Como diz Fischer, reportando-se, porém, aos danos não patrimoniais em pessoas humanas e ao direito 

alemão. Segundo este A., “[o] juiz, atendendo-se ao § 847, deverá consentir na indemnização ainda que o lesado 

tenha deixado de sentir os efeitos do dano moral depois de passado algum tempo sobre a verificação do facto que 

o produziu”. Cfr. HANS FISCHER, A Reparação…, cit., p. 277. 
350 Para mais desenvolvimentos sobre os critérios ressarcitórios (ainda que pensados no caso das pessoas 

singulares), v. MARIA MANUEL VELOSO, “Danos Não Patrimoniais”…, cit., pp. 538, ss.. 
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IX – Relativamente à existência e compensação de danos não patrimoniais das pessoas 

coletivas no domínio da responsabilidade contratual, esta afigura-se, atenta a natureza destes 

danos e dos direitos de personalidade, quase impraticável. Com efeito, difícil será o caso de se 

verificar, no âmbito das relações contratuais, uma ofensa a um direito de personalidade de 

uma pessoa coletiva que ponha em causa a capacidade de prossecução do seu escopo. A 

relevância destes danos não patrimoniais, em virtude da natureza indelevelmente relacional 

(de interação social) da pessoa coletiva, assumirá, em princípio, uma dimensão puramente 

extracontratual. 

 

X – No que toca a entes não dotados de personalidade jurídica não vemos razão para lhes 

ser conferido qualquer direito a dano não patrimonial (embora possam sofrer, claro está, 

danos patrimoniais). Não lhes sendo atribuída personalidade jurídica, nem, como tal, direitos 

de personalidade, não há um fim a ser tutelado expressamente pelo Direito. Os seus direitos e 

deveres existem na medida em que a lei lhos concede e para resolver questões práticas, que 

decorrem da complexidade da vida. Admitir danos não patrimoniais a estes entes, seja a que 

título for, é “dar um passo maior que a própria perna” e, portanto, juridicamente insustentável. 

 

XI – Uma última palavra para as pessoas coletivas públicas. A solução que aqui propomos 

afigura-se, assim nos parece, compaginável com a natureza e os fins de dois tipos de entes 

públicos: as universidades públicas e algumas empresas pública que atuem em regime de 

concorrência com os privados. 

 A razão desta distinção prende-se com a particularidade da sua existência jurídica e 

social. As universidades públicas e algumas empresas públicas (pensemos no caso da Caixa 

Geral de Depósitos) atuam no comércio jurídico como se de verdadeiros particulares se 

tratasse. A ofensa ao bom nome ou ao crédito da Caixa (que é um sociedade anónima, nos 

termos do art. 1.º dos seus estatutos) pode conduzir a uma sangria de capitais e, 

consequentemente, à danificação da sua capacidade de prossecução do seu fim. Da mesma 

forma, a ofensa ao bom nome de uma universidade pública pode implicar que menos 

estudantes se candidatem a essa instituição de ensino, o que pode ter consequências 

dramáticas na sua capacidade de prossecução do seu fim educativo e de produção de 

conhecimento científico. 

 Esta circunscrição dos danos não patrimoniais a estes dois tipos de pessoas coletivas 

públicas prende-se com uma razão de fundo: como atuam no comércio jurídico em 
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concorrência com os privados a sua capacidade de prossecução do fim pode ser mais 

facilmente afetada. Pelo contrário, as pessoas coletivas públicas que atuem em ambiente de 

monopólio (ou mesmo em certos oligopólios) dificilmente verão a sua capacidade de 

prossecução do fim diminuída. Além disso, sendo pessoas coletivas públicas, o Estado sempre 

poderia intervir fazendo alterações de nomenclatura ou reforço de capitais, por exemplo, que 

poderiam resolver o problema. Esta situação já não seria tão eficaz no caso de empresas 

públicas em regime de concorrência com privados e no caso das universidades públicas. Um 

ataque a estes entes será muito mais difícil de reparar. 

 

XII – Em suma: sendo as pessoas coletivas dotadas de direitos de personalidade, enquanto 

direitos subjetivos especialmente funcionalizados em razão do fim, a sua violação apenas 

pode ter como consequência um dano não patrimonial se, e na medida em que, a capacidade 

dessa pessoa coletiva em prosseguir o seu fim se mostre seriamente danificada. A este dano 

chamaríamos “dano de frustração da capacidade de prossecução do fim”. 
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CONCLUSÕES 

 

1) As pessoas coletivas, mais que uma realidade puramente jurídica, são uma realidade 

socio-jurídica. São uma realidade social porque existem na vida social do Homem, são, 

essencialmente, uma decorrência da natureza social deste. Mas são também uma realidade 

jurídica, porquanto a sua configuração enquanto sujeitos de direitos e de deveres depende 

de uma concreta realidade jurídica. 

 

2) Enquanto realidade social e jurídica, em especial, enquanto sujeito de direitos e de 

deveres a pessoa coletiva ganha uma identidade e uma autonomia própria, que a distingue 

das demais pessoas singulares que a integram. 

 
 

3) As pessoas coletivas são pessoas finalisticamente destinadas: existem para a 

prossecução do seu fim. Esses fins são fins humanos, que elas prosseguem 

instrumentalmente. Porém, apesar de fins humanos, esses fins passam a ser fins próprios da 

pessoa coletiva, em consequência da sua autonomização. 

 

4) Consequência desta destinação ao fim, a sua capacidade é aferida pela sua natureza, 

pela natureza dos direitos em causa e tendo em conta os direitos e deveres que sejam 

necessários ou convenientes à prossecução do seu fim. 

 

5) Por essa razão são dotadas de direitos de personalidade, na estrita medida em que estes 

sejam compatíveis com a sua natureza e sejam necessários ou convenientes à prossecução 

do seu fim. Estes direitos assumem, pois, uma matriz profundamente funcionalizada: são 

essenciais para permitir que a pessoa coletiva possa prosseguir, no comércio jurídico e na 

comunidade social onde se insere, nas melhores condições possíveis os fins aos quais se 

encontra destinada. Esta é uma consequência na especial sociabilidade das pessoas 

coletivas: elas existem na e para a relação com os outros. 

 

6) A tutela dos direitos de personalidade pode fazer-se com recurso a diversos 

mecanismos colocados ao dispor pela ordem jurídica. À cabeça surgem logo as 

providências adequadas às circunstâncias do caso – cfr. art. 70.º, 2 CC. A responsabilidade 

civil é, tão-só, um desses meios de tutela, não os esgotando, porém. O recurso à 
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responsabilidade civil implica a existência de um dano; pelo contrário, muitos dos outros 

meios se bastam com a afirmação de ilicitude para atuar. 

 

7) Afirmar a existência de direitos de personalidade não implica reconhecer que da 

violação destes direitos possam surgir necessariamente danos não patrimoniais. 

 

8) Assim, atenta a natureza dos direitos de personalidade e a natureza da própria pessoa 

coletiva, esta só poderá sofrer um dano não patrimonial se da violação de um direito de 

personalidade seu, se gerar um descrédito tal na comunidade envolvente que frustre a sua 

capacidade de prossecução do fim, tal como o fazia até então. Apelidamos este dano como 

“dano de frustração na capacidade de prossecução do fim”. 
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