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A empresa como consumidora e os danos morais01
Questionamentos que surgem entre a classe 
empresaria no geral é se a pessoa jurídica pode 
ser considerada consumidora? E em casos de 
ataques à reputação da empresa, essa pode 
perseguir uma reparação por danos morais?

Segundo o artigo 2º do Código de Defesa do 
Consumidor a resposta é positiva:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica 
que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final.

O CDC possui a finalidade de proteger o ente onde 
exista relação de desigualdade, independente de 
se tratar de uma pessoa física ou jurídica.

Exemplificando: uma escola possui a necessidade 
de adquirir bebedouros de água para prover aos 
seus alunos,  sendo certo que qualquer 
equipamento fora de utilização por vício de 
qualidade implica em prejuízo para a atividade 
exercida na escola.

Na doutrina sobre o Direito Consumerista existem 
duas correntes para delimitação da figura do 
consumidor: a finalista e a maximalista. Para não 
tornar o

artigo longo procuro resumir ambas. A primeira 
destaca que o destinatário final é todo aquele que 
utiliza o bem ou o serviço como consumidor final 
fático e econômico, ou seja, utiliza para o seu uso 
pessoal e que não haverá utilização para qualquer 
finalidade produtiva, encerrando assim o ciclo 
econômico. A segunda teoria destoa da primeira 
no momento em que determina que o destinatário 
final é todo aquele consumidor que adquire o 
produto ou serviço para o seu próprio uso, sem 
importar a questão econômica, isto é, interpreta-se 
o artigo 2º do CDC de forma abrangente, enquanto 
que na primeira corrente o referido dispositivo 
legal é interpretado de forma mais restrita.

É interessante destacar que o Superior Tribunal de 
Justiça vem utilizando em suas decisões uma 
terceira teoria: a finalista mitigada ou finalista 
aprofundada. Trata-se de um entendimento 
intermediário e que busca observar o porte 
econômico do consumidor e não apenas a 
destinação dada ao produto ou serviço adquirido.

Voltando ao exemplo dado alguns parágrafos 
acima, é evidente que na relação da escola com o 
fabricante do bebedouro existe vulnerabilidade de 
uma empresa em face da outra, principalmente no 
quesito técnico e por vezes no econômico. Para 
isso o art. 4º do CDC traz em seu texto que a 
Política Nacional das Relações de Consumo tem 
por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores e a proteção dos interesses 
econômicos, determinando em seu inciso I que um 
dos princípios que devem ser atendidos é o do 
reconhec imen to  da  vu lne rab i l i dade  do 
consumidor.

Ora, se a pessoa jurídica pode ser reconhecida 
como consumidora ela também possui o benefício 
de ter sua vulnerabilidade pronunciada em face de 
outras empresas que possuem competências 
técnicas e econômicas superiores as suas em 
determinadas áreas.

Posto isto, passamos agora a discussão no 
tocante aos danos morais, que de imediato se 
delimita: depende diretamente da ofensa à honra 
objetiva das empresas. Em linhas curtas: honra 
objetiva vincula-se ao prestígio de uma empresa 
no cenário local e o dano moral deve ser analisado 
em caso de atos que geram prejuízos aos seus 
interesses, como a imagem e boa fama da pessoa 
jurídica.

Em tempos nos quais o uso indiscriminado dos 
meios de comunicação gera efeitos em larga 
escala, a opinião travestida de ofensa muitas 
vezes pode ser o marco inicial da análise de uma 
conduta insultuosa ao prestígio de uma marca, 
independente da sua solidez no mercado.

Para tanto, a pessoa jurídica possui ao seu 
alcance o artigo 52 do Código Civil de 2002 e a 
Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, 
vejamos:

Código Civil de 2002

Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que 
couber, a proteção dos direitos da personalidade.
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Súmula nº 227 do STJ

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Voltando ao exemplo da escola, realizemos um 
exercício de ficção no tocante à hipótese do 
fabricante dos bebedouros falhar na qualidade do 
produto, acarretando na quebra dos bebedouros e 
a não disponibilização de água limpa para seus 
alunos, o que consequentemente gera um 
acréscimo no tempo de espera para atendimento e 
com o passar do tempo a perda da confiança no 
estabelecimento, bem como o aparecimento de 
comentários da clientela acerca dos recentes 
ocorridos.

A imagem e a boa fama da pessoa jurídica 
certamente estarão maculadas nessa hipótese e 
significará prejuízos financeiros, podendo vir a 
causar endividamento, desemprego e até mesmo 
o encerramento das atividades da escola.

Em outras palavras, com uma falha de outro ente o 
conceito público de uma empresa pode aos 
poucos ser deteriorado por serviços prestados de 
forma ineficiente por motivos alheios à sua gestão, 
gerando prejuízos e abalo à reputação da pessoa 
jurídica, o que acarreta descrédito frente aos 
membros de determinada comunidade.

Assim, o preenchimento concomitante dos 
requisitos autorizadores para reparação (ato ilícito 
x danos x nexo de causalidade x dolo ou culpa x 
ofensa ao bem jurídico) em conjunto com a 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor em 
favor das pessoas jurídicas, ao teor das teorias 
maximal ista e final ista mit igada/final ista 
aprofundada, confere uma maior segurança 
jurídica a esses empreendimentos na busca por 
indenizações de cunho extrapatr imonial, 
principalmente quando os argumentos são 
reforçados pelo Código Civil e pela Súmula nº 227 
do Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, não olvide em nos procurar caso 
tenham adquirido algum produto ou serviço que 
não vem exercendo a função a qual se 
desempenha para que possamos buscar meios 
a d e q u a d o s  p a r a  r e p a r a ç ã o ,  s e j a 
administrativamente e, a depender do caso 
concreto, buscar uma reparação pela via judicial
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