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Direito à Honra 

- Inviolabilidade da honra e da imagem: honra pode ser entendida 

como a reputação do indivíduo perante o meio social em que vive 

(honra objetiva) ou na estima que possui de si próprio (honra 

subjetiva). 

- Pessoas jurídicas: tem o direito à proteção de sua honra objetiva, que 

está ligada ao seu bom nome e tradição no mercado. É possível a 

indenização por danos morais, pois a violação da honra, neste caso, 

resulta em repercussão econômica, ainda que indireta (Venosa). 
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- Direito à proteção da imagem: este direito é entendido sob duas 

perspectivas: por um lado, a imagem é um “retrato-físico” da pessoa e, 

por outro, é um “retrato social” (imagem-atributo).  

- A imagem-retrato é a representação gráfica (fotos, vídeos, desenhos) 

da pessoa, e resulta no direito de não ter a sua imagem reproduzida 

por meios de comunicação sem a devida autorização; a imagem-

atributo é a forma como a pessoa é vista nos meios sociais que 

frequenta (Pinho). 

 



Direito à Honra 

- Conflito entre a liberdade de informação jornalística e direito à 

imagem, em caso de veiculação, por meio de comunicação, de 

imagem não-autorizada:  

- “Para verificação da gravidade do dano sofrido pela pessoa cuja 

imagem é utilizada sem autorização prévia, devem ser analisados: (i) o 

grau de consciência do retratado em relação à possibilidade de 

captação da sua imagem no contexto da imagem do qual foi extraída; 



Direito à Honra 

(ii) o grau de identificação do retratado na imagem veiculada; (iii) a 

amplitude da exposição do retratado; e (iv) a natureza e o grau de 

repercussão do meio pelo qual se dá a divulgação. De outra parte, o 

direito de informar deve ser garantido, observando os seguintes 

parâmetros: (i) o grau de utilidade para o público do fato informado por 

meio da imagem; (ii) o grau de atualidade da imagem; (iii) o grau de 

necessidade da veiculação da imagem para informar o fato; e (iv) o grau 

de preservação do contexto originário do qual a imagem foi colhida” 

(Informativo 493/STJ). 



Direito à Honra 

- Crimes contra a honra: previstos nos arts. 138 e seguintes do Código 

Penal. 

a. Calúnia: é uma falsa acusação de prática de fato definido como 

crime, atingindo a credibilidade de uma pessoa em seu meio social. 

Atinge a honra objetiva; para Nucci, pode vitimar tanto a pessoa 

física quanto a pessoa jurídica (crimes ambientais, por exemplo), mas 

o STF entende que pessoa jurídica só pode ser vítima de difamação 

(Inq. n. 800). 
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b. Difamação: desacreditar publicamente uma pessoa, manchando sua 

reputação. Imputa-se a alguém um algo que seja desonroso 

(independentemente de ser verdadeiro ou não), ofendendo a sua 

reputação. Também atinge a honra objetiva e as vítimas podem ser 

pessoas físicas ou jurídicas.  
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c. Injúria: insultar alguém, atribuindo-lhe qualidade negativa à sua 

dignidade ou decoro. É uma manifestação de desrespeito em relação 

à vitima e atinge a sua honra subjetiva. 

d. Injúria racial: insultar alguém utilizando elementos referentes à raça, 

cor, etnia, religião ou origem. 
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- Crime de racismo: atinge uma coletividade indeterminada de 

indivíduos, discriminando toda a integralidade de um grupo racial. É 

inafiançável e imprescritível. Previsto na Lei n. 7.716/89. 

- Caso Ellwanger: “escrever, editar, divulgar e comerciar livros ‘fazendo 

apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias’ contra a 

comunidade judaica constitui crime de racismo sujeito às cláusulas de 

inafiançabilidade e imprescritibilidade” (HC n. 82.424). 
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- Exceção da verdade: quando deduzida nos crimes contra a honra que 

autorizam a sua oposição (calúnia e difamação – esta, em relação a 

funcionários públicos e se a ofensa for relativa ao exercício de suas 

funções), deve ser admitida, processada e julgada, ordinariamente, 

pelo juízo competente para apreciar a ação penal condenatória (AP n. 

602). 
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- Crime contra a honra praticado por advogado no exercício das 

funções: “Intangibilidade profissional do advogado. Caráter relativo. 

(...) Exercício legítimo, na espécie, do direito de crítica, que assiste aos 

advogados em geral. (...) A proclamação constitucional da 

inviolabilidade do advogado, por seus atos e manifestações no 

exercício da profissão, traduz significativa garantia do exercício pleno 

dos relevantes encargos cometidos, pela ordem jurídica, a esse 

indispensável operador do direito”. (RHC n. 81.750) 



Direito à Honra 

- Inviolabilidade dos parlamentares: o art. 53 da CF/88 assegura aos 

deputados e senadores a inviolabilidade civil e penal, por quaisquer de 

suas opiniões, palavras e votos. 

- Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos apenas 

na circunscrição do seu município. 
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- Limites à imunidade parlamentar: O STF aceitou a denúncia contra 

deputado federal por incitação ao crime de estupro e queixa-crime 

pela prática do crime de injúria contra outra deputada federal (Inq. n. 

3.932 e Pet. n. 5.243). 

- Por maioria, os ministros entenderam que as declarações do deputado 

não guardam relação com o seu mandato e, por isso, não incidiria, no 

caso, a imunidade prevista na Constituição.  



 


