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Direito à honra 

Direito a honra(Conceito):  

 

 

“honra é a soma dos conceitos positivos que cada pessoa goza na 
vida em sociedade” (Nelson Rosenvald e Cristiano Farias) 

 

“um bem imaterial de pessoas físicas e jurídicas protegido pela Carta 
de 1988” (Uadi Lammêgo Bulos) 



Direito à honra 

Previsões ligadas ao direito à honra na Constituição de 1988:  

 

“Art. 5ºIV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato;   

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, moral ou à imagem;  

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação” 



Direito à honra 

“Art. 5º IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato;” 

 

 

 

. Vedação do anonimato como garantia de direito de resposta, 
bem como indenização por danos morais, materiais ou à 
imagem. 

 



Direito à honra 

“Art. 5ºV - é assegurado o direito de resposta, proporcional 
ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem;”  

 

• Expressa previsão de reparabilidade do dano moral. 

 

• Direito de imagem -> exposição comercial e zelo pela imagem. 

 

• Inalienabilidade do direito de imagem -> possibilidade de 
exploração comercial. 

 

 



Direito à honra 

“Art. 5º X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação” 

 

• Honra objetiva –> inerente as pessoas naturais e pessoas jurídicas. 

 

• Honra subjetiva –> pertencente apenas às pessoas naturais.  
 



Direito à honra 

“Art. 5º X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação” 

 

• Cumulação dos pedidos indenizatórios. 

 

• Cumulação de pedido indenizatório e de direito de resposta.  
 



Direito à honra 

Direito de imagem e direito ao esquecimento: 

 
“O direito ao esquecimento surge na discussão acerca da 
possibilidade de alguém impedir a divulgação de informações 
que, apesar de verídicas, não sejam contemporâneas e lhe 
causem transtornos das mais diversas ordens. Sobre o tema, o 
Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil do CJF preconiza 
que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 
informação inclui o direito ao esquecimento.  

 (REsp 1.335.153-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 
28/5/2013.)” 



Direito à honra 

Proporcionalidade do Direito de Resposta: 

 

“(...)Não se há confundir direito de resposta com direito de 
vingança, porquanto aquele não constitui crédito ao ofendido 
para que possa injuriar ou difamar o seu ofensor. Conclusão 
diversa conduziria à impunidade daqueles que, na ânsia de votos 
ou visibilidade, a pretexto de exercerem o direito de resposta, 
tentam manchar a reputação daqueles que os ladeiam. Seria 
compactuar com o debate de baixo nível que, amiúde, impregna 
os meios de comunicação.”(REsp 1.335.153-RJ, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, julgado em 28/5/2013.)” 



Direito à honra 

Tutela inibitória e garantia de direito de imagem ou do direito à 
honra: 

 

“O deferimento da tutela inibitória, que procura impedir a violação do próprio 

direito material, exige cuidado redobrado, sendo imprescindível que se demonstre: 
(i) a presença de um risco concreto de ofensa do direito, evidenciando a existência 
de circunstâncias que apontem, com alto grau de segurança, para a provável 
prática futura, pelo réu, de ato antijurídico contra o autor; (ii) a certeza quanto à 
viabilidade de se exigir do réu o cumprimento específico da obrigação correlata ao 
direito, sob pena de se impor um dever impossível de ser alcançado; e (iii) que a 
concessão da tutela inibitória não irá causar na esfera jurídica do réu um dano 
excessivo.” (REsp 1388994/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 19/09/2013, DJe 29/11/2013) 


