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RESUMO 

 

Procura-se, por meio deste trabalho, abordar e analisar a incidência do instituto da 

Responsabilidade Civil no âmbito das relações familiares, com enfoque no casamento e nos 

deveres resultantes de sua celebração. Especificamente, a monografia apresenta uma 

abordagem acerca da possibilidade de um dos cônjuges requerer indenização em razão da 

ocultação da paternidade biológica do filho nascido na constância do casamento. Através da 

análise dos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema, advoga-se pela 

admissibilidade da reparação por danos morais por ventura causados ao cônjuge inocente, 

pelo fato de ser o entendimento que mais se harmoniza com os preceitos constitucionais 

atuais. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Dano moral. Casamento. Paternidade. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this scientific work is to approach the incidence of Liability in the context of 

family relationships, focusing on marriage and the dutties arising from its conclusion. 

Specifically, the monograph presents an approach about the possibility o one of the partners 

request damages due to the concealment of biological paternity of a child born during 

marriage. Through analysis of the doctrine and case Law about the subjectl, is defended the 

admissibility of redress for moral damage perhaps caused to the innocent partner, because it is 

the opinion most in tune with current constitucional precepts. 

 

Keywords: Liability. Moral Damage. Wedding. Paternity. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 traçou, ao longo de seu extenso texto, uma 

coletânea não exaustiva de direitos fundamentais garantidos aos cidadãos. José Afonso da 

Silva considera direitos individuais como “direitos fundamentais do homem-indivíduo, que 

são aqueles que reconhecem autonomia aos particulares, garantindo a iniciativa e 

independência aos indivíduos diante dos demais membros da sociedade política e do próprio 

Estado. Por isso, a doutrina (francesa, especialmente), costuma englobá-los na concepção de 

liberdade-autonomia” 
1
. Tais garantias não são apenas as explicitadas, mas também as que 

puderem decorrer de uma interpretação extensiva do texto constitucional, nos termos 

expressos pelo art. 5º, § 2º da Constituição: 

Foi também com o advento da Constituição Federal de 1988 que direitos e garantias 

individuais alçaram o patamar de “cláusulas pétreas”, por força do seu art. 60, § 4º, IV, 

dispositivo que proíbe que direitos e garantias individuais sejam objetos de emenda 

constitucional. O legislador constituinte originário optou assim por assegurar tais 

prerrogativas ao cidadão singularmente considerado, até mesmo por questões históricas, face 

ao recente regime ditatorial pelo qual atravessara o país e que tanto feriu as liberdades 

individuais. 

Atualmente, percebe-se uma tendência de enfraquecimento das relações matrimoniais, 

marcadas por um vínculo conjugal muitas vezes fluido e frágil, gerando um aumento no 

número de divórcios. Tal fato se deve principalmente à dificuldade existente em “conciliar 

individualidade e conjugalidade, pois quando a relação se fortalece há necessidade de ambos 

os cônjuges cederem; a fragilidade da relação deve ser atribuída à ênfase na satisfação 

individual” 
2
. 

Nesse contexto fático, este trabalho se propõe a discutir o assunto, pretendendo 

defender especificamente a responsabilização civil por danos morais em caso de ocultação da 

paternidade biológica de filho nascido na constância do casamento.  

Tal posicionamento filia-se à ideia de que é possível a configuração de dano moral 

decorrente da não obediência aos deveres conjugais, como o é a fidelidade recíproca, quando 

esta for de gravidade suficiente a ponto de gerar lesão aos direitos personalíssimos do cônjuge 

                                            
1 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 34ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 

191. 
2 SILVEIRA, Tatiane; SILVA, Ticiane; SMEHA, Luciane. A Conjugalidade na Contemporaneidade. 

Disponível em: 

<http://www.unifra.br/eventos/sepe2012/Trabalhos/6418.pdf> Acesso em: 14.02.2015. 
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considerado inocente, tendo em vista que tais direitos são uma expressão do princípio da 

dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil previsto 

na Constituição Federal 
3
. 

A utilização do instituto da responsabilidade civil no âmbito do direito das 

famílias representa um avanço no tratamento dado a esse ramo do direito, visto que ele é 

tradicionalmente considerado como “impenetrável” perante o Estado, dado o seu caráter de 

direito privado. O que se vê atualmente é uma intervenção estatal cada vez maior nas relações 

jurídicas inseridas no campo do Direito das Famílias, com o objetivo e a preocupação de 

proteger aqueles que se encontram em posição de hipossuficiência e propiciar melhores 

condições de vida às novas gerações. 

Este estudo tomará por fundamento uma diretriz de análise tanto doutrinária como 

jurisprudencial. No tocante à seara doutrinária, busca-se uma referência à Responsabilidade 

Civil, com ênfase no dano moral, e ao Direito de Família. Complementa-se o trabalho com a 

discussão de decisões jurisprudenciais, as quais gradativamente vêm admitindo a ocultação da 

paternidade biológica de filho por um dos cônjuges como causa para a indenização por danos 

morais. 

Estabelece-se como finalidade da presente monografia a apresentação dos 

variados argumentos e premissas pertinentes para justificar a aplicação da responsabilidade 

civil por danos morais quando da ocultação por um dos cônjuges da origem biológica de filho 

nascido na constância do casamento. 

Para tanto, emprega-se pesquisa do tipo bibliográfica, buscando solucionar o 

problema por meio da análise da literatura já publicada em forma de livros, revistas e 

publicações avulsas, bem como da Constituição Federal de 1988, do Código Civil de 2002 e 

outras leis esparsas que tratam sobre o tema. 

A construção do estudo envolve três capítulos. No primeiro, foram abordadas 

noções gerais sobre responsabilidade civil, identificando as possibilidades de reparação do 

chamado dano moral. O segundo capítulo prossegue na análise da reparação por danos 

morais, especificando a sua ocorrência quando da violação aos direitos da personalidade. 

O terceiro capítulo, por sua vez, versa sobre a incidência, no seio do casamento, 

dos danos morais decorrentes da ocultação da paternidade biológica de filho havido na 

                                            
3 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade 

da pessoa humana. 
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constância do matrimônio, explicitando a transgressão aos deveres conjugais observada com 

essa situação e fazendo uma referência às decisões judiciais sobre o assunto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2 O INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Toda ação ou inatividade que, de alguma forma, gere prejuízos traz consigo, como 

um fato social, a problemática da responsabilidade. Ela objetiva a restauração do equilíbrio 

anteriormente existente, que foi alterado pelo autor do dano. É exatamente essa necessidade 

de recuperar o status quo ante violado pela prática do dano que constitui o fundamento e a 

fonte geradora da responsabilidade civil. 

Assim, nos dizeres precisos de Carlos Roberto Gonçalves, a responsabilidade  

 

(...) exprime ideia de restauração de equilíbrio, de contraprestação, de reparação de 

dano. Sendo múltiplas as atividades humanas, inúmeras são também as espécies de 

responsabilidade, que abrangem todos os ramos do direito e extravasam os limites 

da vida jurídica, para se ligar a todos os domínios da vida social 
4. 

 

Importante ressaltar que tal instituto do Direito Civil não se confunde com o 

conceito de obrigação. Esta é o vínculo jurídico que proporciona ao credor o direito de exigir 

de um devedor o cumprimento de prestação determinada; trata-se de uma relação de caráter 

pessoal e transitório, pois envolve crédito e débito e se extingue com seu cumprimento. Ela 

possui diversas origens e deve ser cumprida de forma espontânea. Quando isso não acontece, 

surge a situação de inadimplemento e, com ele, a ideia da responsabilidade.  

Portanto, obrigação e responsabilidade correspondem a dois momentos diferentes. 

Esta última apenas se manifesta se o devedor não realiza livremente a primeira. A obrigação 

constitui “sempre um dever jurídico originário; responsabilidade é um dever jurídico 

sucessivo, consequente à violação do primeiro”, conforme afirma Sérgio Cavalieri Filho 
5
. 

O nível de relevância dessa matéria salta aos olhos. Basta uma rápida busca de 

decisões judiciais para concluir que os tribunais brasileiros estão abarrotados de ações de 

indenização das mais variadas espécies. Assim, a abordagem do assunto torna-se necessária 

ante a sua incidência recorrente. 

O cotidiano humano é marcado pelo incrível dinamismo de relações existentes. E 

é exatamente essa variedade, aliada à liberdade de ação inerente a cada pessoa, que acaba 

ocasionando os problemas que são objetos da responsabilidade civil. Quando os direitos de 

terceiros são agredidos, torna-se importante a atuação do Estado em coibir e reprimir as 

atitudes atentatórias à paz social. 

                                            
4 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. 4: Responsabilidade civil. 9ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p. 19. 
5 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 20. 
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Sobre a questão, oportuno transcrever as palavras de Maria Helena Diniz 
6
: 

A todo instante surge o problema da responsabilidade civil, pois cada atentado 

sofrido pelo homem, relativamente à sua pessoa ou ao seu patrimônio, constitui um 

desequilíbrio de ordem moral ou patrimonial, tornando imprescindível a criação de 

soluções ou remédios – que nem sempre se apresentam facilmente, implicando 

indagações maiores – que sanem tais lesões, pois o direito não poderá tolerar que 

ofensas fiquem sem reparação. 
 

As próprias atividades consideradas conformes à lei podem gerar o dever de 

indenizar, desde que ocasionem dano a terceiro por culpa ou dolo. Assim, fica claramente 

provado que a vida humana está totalmente ligada aos princípios da responsabilidade civil, 

podendo as pessoas praticar, a qualquer momento, ações que possam levar à ocorrência de 

danos indenizáveis. 

A responsabilidade civil consiste em uma relação obrigacional que tem como 

objeto o ressarcimento do dano causado. Tal obrigação pode se ser oriunda tanto da 

inexecução de um contrato previamente existente entre as partes como da lesão a um direito 

subjetivo de forma geral, sem a necessidade de pré-existência de qualquer ligação entre 

lesante e lesado. Fala-se, no primeiro caso, em responsabilidade contratual e, no segundo, em 

responsabilidade extracontratual ou aquiliana. 

Assim, conforme ensina Michel Mascarenhas Silva 
7
, independentemente de o 

dano ser patrimonial ou extrapatrimonial, o objetivo principal do instituto da responsabilidade 

civil é conferir à vitima a possibilidade de ressarcimento do dano (seja ele um valor, um bem 

ou um direito violado), restabelecendo-se a harmonia social e a quietude coletiva e, ao mesmo 

tempo, gerando ao causador do dano uma retaliação legal por ser comportamento, 

desestimulando a prática de atos danosos. 

Para que aconteça, pressupõe-se a existência de uma relação jurídica entre quem 

sofreu o prejuízo e aquele que deve repará-lo. Há um verdadeiro deslocamento do ônus 

sofrido pelo lesado para o responsável pela lesão, que deverá suportá-lo por exigência legal. 

Dessa forma, garante-se a necessidade moral, social e jurídica de segurança da vítima pelo 

autor do dano. 

 

 

 

                                            
6
 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: Responsabilidade civil. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 3. 
7 SILVA, Michel Mascarenhas. Responsabilidade Civil no rompimento do casamento e da união estável. 

Florianópolis: Conceito, 2009, p. 29. 
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2.1 Evolução no Direito brasileiro 

Historicamente, a título global, dominava no princípio da civilização humana a 

ideia de vingança coletiva, quando ocorria uma reação comum de todo o agrupamento contra 

a agressão de um dos membros a outro. Após, houve uma progressão para a vingança privada, 

individual; aqui era feita justiça com as próprias mãos, tudo com base na famosa Lei de 

Talião, que pregava a reparação idêntica à lesão sofrida. Iniciou-se a intervenção do poder 

público, mas restrita a determinar o momento e a forma que a vítima poderia exercer seu 

direito de retaliação.  

Nesse momento histórico, não se pensava ainda no elemento culpa como 

componente da responsabilidade civil. O dano gerava uma reação imediata, instintiva e 

proporcional daquele que era alvo da ofensa; não havia qualquer espécie de limitação ou 

controle. Michel Mascarenhas Silva 
8
 afirma que o surgimento do Estado fez com que a 

vingança privada fosse desestimulada e, em seu lugar, passou-se a incentivar uma maior 

organização quanto à aplicação das penalidades, especialmente aquelas de natureza penal. 

Posteriormente, surgiu o período da composição, quando se percebeu que seria 

mais conveniente e vantajoso para o prejudicado entrar em composição com o autor do dano, 

para que ele pudesse repará-lo por meio do pagamento de uma quantia em dinheiro do que 

realizar propriamente a vingança, pois esta não consertava dano algum. Em momento 

posterior, tal comportamento tornou-se obrigatório, proibindo-se a vítima de fazer justiça com 

as próprias mãos, pois tal função foi incorporada pelo Estado. 

Em âmbito nacional, a evolução da responsabilidade civil está intrinsecamente 

ligada à transformação do direito constitucional pátrio, como acontece com a maioria dos 

institutos jurídicos. Isso ocorre devido à diversidade e agitação política que permearam a 

história brasileira, refletindo no surgimento de vários textos constitucionais conforme a 

alternância dos grupos políticos no controle da nação. 

 Tem-se o Código Criminal de 1830 como o primeiro corpo de leis brasileiro a 

prever a possibilidade de indenização. Atendendo aos mandamentos da Constituição de 1824 

9
, tal código previu a possibilidade de satisfação material provocada pelo delito cometido 

10
. 

                                            
8 SILVA, Michel Mascarenhas. Op. cit, 2009, p. 23. 
9 Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a 

liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 

seguinte. (...) XVIII. Organizar–se-ha quanto antes um Codigo Civil, e Criminal, fundado nas solidas bases da 

Justiça, e Equidade. 
10 Art. 21. O delinquente satisfará o damno, que causar com o delicto. Art. 22. A satisfação será sempre a mais 

completa, que fôr possivel, sendo no caso de duvida á favor do offendido. 
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Inicialmente, a condenação criminal era requisito obrigatório para a ocorrência da reparação, 

adotando-se a independência de jurisdições apenas nos anos seguintes. Sob a égide daquela 

que ficou conhecida como “Constituição da Mandioca” 
11

, não havia referência expressa sobre 

o direito à reparação material e moral, mas apenas breves indicações em áreas específicas. 

Já a primeira Constituição do período republicano (1891) foi a pioneira em 

abordar o assunto dos direitos fundamentais, fazendo uma rápida referência à 

responsabilização civil somente relacionada à liberdade de manifestação pela imprensa. 

No Código Civil de 1916, a responsabilidade estava atrelada à chamada teoria 

subjetiva, que exigia a prova da culpa ou dolo do causador do dano para gerar a obrigação de 

reparação; ou seja, apenas se ficasse evidente que a lesão partiu do pretenso agressor é que se 

permitia a incidência da indenização. Portanto, ele não abordava nem o tema dos direitos da 

personalidade nem a chamada Teoria do risco, ambos considerados inovações do Código 

Civil de 2002. 

Em alguns casos restritos, todavia, ficava presumida a culpa do lesante, como, por 

exemplo, os arts. 1.527 e 1.528 
12

. Tal culpa era fundamentada tanto no dever de vigilância 

como no dever do agente de assumir a responsabilidade pelas ações do terceiro (culpa in 

vigilando e culpa in eligendo). Ainda, doutrina e jurisprudência admitiam outras situações de 

responsabilidade objetiva por culpa presumida. 

Sobre o tema, são dignas de nota as palavras de Michel Mascarenhas Silva 
13

 

quando afirma que, no entendimento de Clóvis Beviláqua, autor do corpo de normas de 1916, 

mesmo que tivesse ocorrido um dano, o responsável por ele não teria o dever de repará-lo 

caso tivesse agido dentro do legalmente permitido, não surgindo a obrigação de reparar o 

dano causado; caberia à vítima o ônus de provar o dano ocorrido. 

Especificamente em relação ao Direito das Famílias, o Código Civil de 1916 

mencionava a responsabilidade dos pais pelos filhos menores e dos tutores e curadores por 

seus tutelados e curatelados, ideia essa que foi compartilhada pelo atual Código. Além disso, 

                                            
11 Alcunha dada ao Projeto de Constituição criado pela Assembleia Constituinte de 1823, que estabelecia 
critérios censitários para o voto, vinculando-o à renda medida pela quantidade de farinha de mandioca produzida 

pelos latifundiários. A Constituinte acabou sendo dissolvida por D. Pedro I, que outorgou uma nova Constituição 

favorável aos seus interesses, mas baseada naquele projeto de lei. 
12 Art. 1.527. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar: 

I. Que o guardava e o vigiava com o cuidado preciso; II. Que o animal foi provocado por outro; III. Que 

imprudência do ofendido; IV. Que o fato resultou de caso fortuito, ou força maior. 

Art. 1.528. O dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier 

de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. 
13 SILVA, Michel Mascarenhas. Op. cit, 2009, p. 36. 
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havia também a possibilidade de responsabilização por injúria ou calúnia 
14

, que 

habitualmente acontece naqueles ambientes familiares marcados por crises conjugais. 

Com o crescente desenvolvimento industrial e o consequente aumento no número 

e na variedade de danos ocorridos, tornou-se necessário o desenvolvimento de novas teorias 

tendentes a conferir maior proteção aos indivíduos. A manutenção da teoria da 

responsabilidade subjeiva, então, significaria um verdadeiro entrave ao progresso do Direito. 

Não é por menos que Caio Mário da Silva Pereira mencionou que a limitação da 

responsabilidade civil somente na esfera subjetiva não incluía uma série de danos nos quais 

ficava difícil para a vítima a prova do acontecido, deixando os autores sem punição ou 

qualquer forma responsabilização. 

Foi nesse contexto que ganhou força a chamada “teoria do risco”, encarando a 

responsabilidade de um ponto de vista objetivo: a vítima do acidente de trabalho sempre tem 

direito à indenização, independentemente de sua culpa ou do empregador, este fica obrigado a 

indenizar não por ser o culpado pelo infortúnio, mas pelo fato de ser o proprietário dos 

instrumentos de trabalho. 

Nas lições de Maria Helena Diniz: 

Os empresários e as empresas assumem o risco de sua atividade, visto que o produto 

colocado em circulação deve ser seguro para não lesar ninguém. Só poderão elidir 
tal responsabilidade se comprovarem que o evento danoso se deu por força maior, 

caso fortuito ou culpa da vítima 15. 
 

Essa teoria criada para explicar a responsabilidade civil tem como fundamento o 

exercício de uma atividade perigosa. A existência do perigo representa um risco, assumido 

pelo agente, de se obrigar a reparar os eventuais danos causados a terceiros com a atividade. 

Ele só ficará livre se conseguir provar que tomou todas as medidas possíveis para prevenir o 

dano.  

A teoria do risco é aplicada a todas as atividades que ocasionem risco às pessoas. 

Ao contrário da lei, que elenca fatos específicos que levam à responsabilização, tal teoria 

refere-se a qualquer situação em que o agente tenha assumido o risco de causar dano a 

terceiro. A teoria objetiva da responsabilidade civil busca encará-la com uma simples forma 

de reparação de danos, baseada totalmente no risco da atividade exercida pelo agente. 

                                            
14 Art. 1.547. A indenização por injúria ou calúnia consistira na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. 
15 DINIZ, Maria Helena. Op. cit, 2008, p.  
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Irene Nohara 
16

, explicitando a aplicação dessa teoria no direito público, sintetiza 

que o fato de o Estado ser mais forte jurídica e economicamente quando comparado aos 

particulares faz com que ele tenha que suportar em maior grau a responsabilização. “A 

posição ocupada pelo Estado é incomparável àquela da iniciativa privada, sendo os cidadãos 

vulneráveis aos danos que potencialmente possam ser causados por um imenso espectro de 

atividades públicas”, afirma a autora. 

Atualmente, no entanto, o que se percebe é uma inclinação maior em fundamentar 

a responsabilidade civil na ideia de culpa, mas, caso esta não seja competente em atender as 

necessidades criadas pela modernização, a lei tem reservado para si a função de estabelecer 

casos especiais em que deve ocorrer a obrigação de reparar de forma objetiva. Existe um 

sistema dual de responsabilidade civil vigente no ordenamento brasileiro, no qual se tem a 

forma subjetiva como regra geral inquestionável, mas coexistindo com a responsabilidade 

objetiva, principalmente em razão da atividade de risco desenvolvida pelo autor do dano. 

A Constituição Federal de 1988 conseguiu trazer em seu conteúdo muitas das 

reivindicações que marcavam o momento histórico pelo qual o Brasil passava, recém saído de 

um longo período de regime ditatorial caracterizado pelas restrições aos direitos e liberdades 

individuais. No que tange à responsabilidade civil, ficou expressamente determinado logo no 

início de seu texto que a dignidade da pessoa humana seria um dos fundamentos orientadores 

da República Federativa brasileira, mostrando desde logo a importância que daria ao tema. 

Além disso, a redação de seu artigo 5º inaugurou uma nova ordem jurídico-

constitucional quanto ao assunto dos direitos e garantias fundamentais, nunca antes tão bem 

abordados como o fora em 1988. Já em seu caput 
17

, o artigo garante o tratamento isonômico 

de todos, vedadas as distinções de qualquer espécie. 

O sobredito artigo traz várias possibilidades de responsabilização, seja civil, penal 

ou administrativa, dentre as quais vale a pena destacar a impossibilidade de tratamento 

desumano ou degradante (inciso III), a punição contra qualquer discriminação atentatória aos 

direitos e liberdades fundamentais, inclusive do réu preso (inciso XLI) e a inviolabilidade da 

vida privada, honra e imagem das pessoas, garantindo-lhes o direito à indenização pelo dano 

decorrente de sua violação (inciso X). 

                                            
16

 NOHARA, Irene Patrícia. Direito Administrativo. 22ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
17 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...] 
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Robert Alexy 
18

 considera as aludidas prerrogativas como “direitos a proteção”, 

cabendo ao Estado protegê-los judicial e extrajudicialmente por serem direitos da pessoa 

humana elevados ao patamar de fundamentais ao exercício de uma vida digna. 

Assim, é forçoso concluir que, mesmo que o indivíduo faça parte de um ambiente 

familiar, ele continua a titularizar todos os direitos e garantias previstos e assegurados pela 

Constituição Federal, já que perante ela todos devem ter o mesmo tratamento. Nos dizeres do 

já citado Michel Mascarenhas Silva, 

O fato de se esta convivendo debaixo do mesmo teto, não dá direito ao cônjuge ou 

companheiro(a) de violar a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem de seu 

consorte, expondo-o ao ridículo ou a situações vexatórias. A impossibilidade de 

continuar a vida em comum não justifica a prática do ilícito. A violação de direitos 

do consorte, por sua vez, pode dar ensejo ao rompimento do casamento ou da união 

estável e, se existir dano real e efetivo, terá cabimento a reparação civil por danos 

materiais, morais e estéticos [...] 19. 
 

Continua o autor afirmando que “a personalidade, a dignidade e os direitos são do 

indivíduo, não da família”. O fato de contrair o matrimônio ou constituir uma união estável 

não exclui tais direitos anunciados pela Carta Magna. 

Uma vez relatados e discutidos os meandros da evolução da responsabilidade civil 

no ordenamento brasileiro, passa-se agora a analisar a regulamentação desse instituto 

atualmente, com uma breve crítica à problemática causada pela ausência de normas sobre o 

assunto. 

 

2.2 A previsão legal insuficiente e sua problemática 

O Código Civil de 2002 manteve grande parte da regulamentação sobre 

responsabilidade civil existente no anterior, inclusive o paradigma baseado na culpa. É o que 

se conclui da leitura dos artigos 186 e 927 
20

. Assim, houve a continuação da responsabilidade 

subjetiva como regra geral, na qual se apura a vontade do agente em praticar o ato que deu 

ensejo ao dano. 

No entanto, como uma das inovações do novo Código, ficou prevista no parágrafo 

único do mesmo artigo a possibilidade de responsabilização do agente independentemente da 

                                            
18 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Traduzido por Vigílio Afonso da Silva, da 5ª edição 

alemã. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 450. 
19 SILVA, Michel Mascarenhas. Op. cit, 2009, p. 41. 
20

 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art186
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análise de culpa. Finalmente, tratou-se de tornar lei aquele pensamento que já vinha sendo 

discutido e admitido tanto pelos doutrinadores da época como pelos juízes em suas decisões. 

A aludida novidade poderia acontecer basicamente em duas situações: previsão expressa em 

lei ou atividade que naturalmente implique riscos aos direitos de outrem. 

Complementando o disposto no art. 927, o Título III do Livro III do Código Civil 

traz a regulamentação dos atos ilícitos. O art. 186 os define ao afirmar que “aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Já o artigo seguinte amplia o 

conceito da ilicitude ao considerar que o exercício de um direito que excede os limites os 

limites impostos por seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou bons costumes também 

configura ato ilícito. 

As disposições referenciadas permitem levar à conclusão de que a 

responsabilidade civil não se baseia somente na prática de atos ilícitos, acima definidos. 

Mesmo aqueles fatos a priori tidos como lícitos e permitidos podem gerar a responsabilidade 

de quem os praticou quando eles trouxerem perigo de lesão aos demais indivíduos. 

Logo em seguida, o Código Civil trata das excludentes de ilicitude, hipóteses 

legalmente previstas nas quais, mesmo havendo dano, seu autor fica eximido da respectiva 

reparação. São elas a legítima defesa, o exercício regular de um direito reconhecido e a 

remoção de um perigo iminente. A maioria doutrinária costuma acrescentar ainda o caso 

fortuito e a força maior, que incidem sobre o nexo causal entre a ação e o dano, 

interrompendo-o. 

Essa é, em síntese, a regulamentação dada à Responsabilidade Civil. Percebe-se 

claramente que o Código Civil de 2002 destinou poucos dispositivos a esse importante ramo 

do Direito Civil. Como visto, a Parte Geral estabeleceu a regra comum da responsabilidade 

extracontratual e algumas excludentes. Já a Parte Especial repetiu a regra básica da 

responsabilidade contratual, incidente quando o contrato celebrado entre as partes não é 

cumprido. 

A não sistematização do assunto e a escassez de dispositivos relativos a ele era 

plenamente justificável à época do Código Civil de Beviláqua, quando o próprio tema não 

estava desenvolvido o suficiente a ponto de uma regulamentação mais aprofundada. No 

entanto, durante todo o restante do século XX, os estudos então existentes foram ampliados e 

difundidos, cabendo à doutrina e jurisprudência fornecer elementos para a solução de grande 
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parte dos impasses submetidos ao Judiciário e que não poderiam ser resolvidos com a simples 

leitura da lei ante a sua precariedade. 

O Código Civil de 2002 conseguiu sistematizar a matéria, reunindo os artigos 

antes espalhados por todo o Código em um capítulo autônomo dedicado à responsabilidade 

civil. Mas a inovação parou por aí. Houve uma repetição, ipsis litteris, de grande parte dos 

dispositivos do Código de 1916, incluindo apenas algumas das ideias difundidas pelos 

estudiosos do período. 

Claro que não há dúvidas de que a inclusão da responsabilidade objetiva e da 

Teoria do risco de forma genérica no corpo de normas foi um grande passo dado em relação 

ao ponto em que estávamos, em que tais situações eram exceções restritas à lei. O novo 

diploma permitiu que a jurisprudência pudesse considerar outras atividades não abarcadas 

pelo texto legal como perigosas para fins de desconsiderar a vontade do agente na análise da 

sua conduta. 

Mas fica a impressão de que se poderia ir além. No campo do objeto deste 

trabalho, perdeu-se a oportunidade de, por exemplo, se estabelecer critérios mais objetivos 

acerca da extensão e da incidência do dano moral, ao invés de deixar isso a cargo da 

jurisprudência. Também se poderiam prever alguns parâmetros fundamentais para a 

liquidação dessa espécie de dano a fim de se evitar decisões judiciais tão desiguais quanto as 

que vemos nos dias de hoje. 

Claro que não se quer aqui refutar inteiramente a necessidade de se estabelecer 

conceitos jurídicos mais abertos para o exercício do ativismo judicial, importante mecanismo 

de atuação do magistrado no caso concreto. No entanto, a ação de indenização por dano moral 

nos tribunais brasileiros é caracterizada pela ausência de parâmetros objetivos de 

quantificação, sendo estes aleatórios. A disparidade de valores e de critérios adotados para sua 

aferição ultrapassa a razoabilidade. Essa insegurança jurídica é em grande parte resultado dos 

conceitos vagos e indeterminados presentes na redação atual do Código Civil, que em nada 

ajudam na resolução dos conflitos que chegam diariamente ao Judiciário. 

É que o dano moral, por sua própria natureza, não tem um valor monetário 

correspondente, de forma que o pagamento de uma quantia em dinheiro não consegue resgatar 

o status quo ante, a situação existente antes da lesão. A reparação pelo dano moral não 

configura se aproxima mais de uma compensação do que de uma indenização, pois é 

oferecida à vítima uma coisa diferente daquilo que ela perdeu como forma de contrabalançar 

sua perda.  
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O problema em referência poderia, se não solucionado, ser pelo menos amenizado 

pela existência de uma melhor regulamentação a respeito da responsabilidade civil e de 

critérios legislativos expressos sobre o dano moral, evitando deixar a questão ao subjetivismo 

do julgador. 

Sabe-se que ao juiz é vedado deixar de julgar determinada causa sob a alegação de 

inexistência de lei sobre o assunto. Quando, ao se deparar com um caso, o magistrado não 

encontra qualquer norma que possa ser aplicada a ele, impedindo a subsunção do fato à 

norma, ele precisa adotar procedimentos outros capazes de sanar tal omissão e resolver aquela 

lide que lhe foi apresentada. 

É o que ensina a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro em seu artigo 

4º 
21

, que aponta os mecanismos admitidos pelo ordenamento pátrio para o preenchimento das 

lacunas. O dispositivo indica o caminho que o magistrado deve trilhar para sanar a situação 

omissa: aplica-se sucessivamente a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 

Percebe-se que é a própria lei que determina as formas de integração em caso de falta de 

regulamentação. E não poderia ser diferente, pois deixar o julgamento ao livre arbítrio do juiz 

seria pôr em risco toda a segurança jurídica necessária para a manutenção da paz social.  

Seguindo o entendimento acima exposto, o Código de Processo Civil de 1973 é 

claro ao estabelecer, no art. 126, que “o juiz não se exime de sentenciar ou despachar 

alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas 

legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito”. 

A recente atualização desse Código em 2015 manteve em seu art. 140 a ideia referida 
22

. 

Apesar de não haver garantias de que, provocado o juiz, haverá julgamento do mérito da 

causa (pois nulidades processuais podem extinguir a ação sem o conhecimento do mérito), 

fica vedado ao magistrado declinar do julgamento alegando inexistência de lei regulando o 

assunto.  

É nesse contexto de ausência de regulamentação que se insere a problemática 

objeto deste trabalho. A ocultação da paternidade biológica de filho havido fora do 

casamento, feita pela mãe da criança, é mais um dos inúmeros casos pendentes de 

regulamentação legal. Conforme se verá mais adiante, esse tema já chegou ao âmbito do 

                                            
21 Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 

gerais de direito. 

22 Art. 140.  O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. 
Parágrafo único.  O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. 
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Poder Judiciário brasileiro, que conseguiu contornar a lacuna da lei de forma efetiva e dar a 

solução mais plausível, ao nosso entender, para o caso concreto.  

Pode-se classificar a responsabilidade civil de acordo com vários critérios, o que 

acaba gerando diversas espécies de responsabilidade. Em um dos mais conhecidos, pondera-

se a existência ou não de vínculo obrigacional entre as partes, no qual, conforme já 

explicitado, tem-se a responsabilidade contratual e a extracontratual. O Código Civil faz 

referência a ambas as possibilidades. É o que se conclui da leitura conjunta dos artigos 186, 

389 
23

 e 927. 

Outra classificação possível leva em consideração a influência ou não da vontade 

do agente quando da ação ou omissão. Aqui, divide-se a responsabilidade em subjetiva e 

objetiva, nos termos anteriormente mostrados. O que se quer dizer com essa explanação sobre 

as divisões da responsabilidade civil é que, independentemente da modalidade adotada, todas 

elas têm em comum o dano como um dos requisitos para sua incidência. 

Etimologicamente, a palavra dano vem do latim “demere”, que significa retirar, 

diminuir. Portanto, entende-se que todo aquele que, de alguma forma, causar dano a terceira 

pessoa reduz a dimensão de seus direitos, seja a natureza deles patrimonial ou não. O dano é 

requisito primordial para a responsabilidade civil. Se não há prejuízos ao direito de terceiro, 

sejam eles patrimoniais, morais ou estéticos, não há como responsabilizar ninguém, pois não 

existe nada para ser reparado.  

Apesar de se entender majoritariamente pela não existência de hierarquia entre os 

pressupostos da responsabilidade civil, é indubitável que o primeiro deles que se deve avaliar 

como base para os demais é o dano; é ele quem determina a reparação, o quantum debeatur. 

Tal é a importância do dano dentro do instituto da responsabilidade que ele “precisa ser certo, 

real, atual, concreto, senão não será dano para fins de responsabilização civil. Pode até ter 

ocorrido uma ação culposa do agente, mas se não houve dano efetivo e real, não se pode falar 

em reparação nos termos civis” 
24

. 

Merecem transcrição as palavras de Sérgio Cavalieri Filho, que reforçam a 

inafastabilidade do dano como pressuposto fundamental para a penalização, nesses termos: 

 

O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se 

falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver 

responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. Na 

                                            
23 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. 
24 SILVA, Michel Mascarenhas. Op. cit, 2009, p. 55. 
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responsabilidade objetiva, qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de 

fundamento – risco profissional, risco proveito, risco criado etc. -, o dano constitui o 

seu elemento preponderante. Tanto é assim que, sem dano, não haverá o que reparar, 
ainda que a conduta tenha sido culposa ou até dolosa. 25 

 

Feitas essas considerações iniciais a respeito do dano como requisito da 

responsabilidade civil, a partir de agora, destacam-se algumas noções sobre o dano moral 

especificamente, com o objetivo de abordar importantes particularidades para um melhor 

entendimento do tema central deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 70 

apud GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, v. III: 

Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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3 O DANO MORAL E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

Pode-se definir o dano moral como aquela lesão a um direito de conteúdo não 

pecuniário. Essa espécie de dano tem um caráter interno, pessoal, não sendo exigida a 

produção de resultados externos para que ocorra a condenação à reparação.  

Nas palavras de Yussef Said Cahali: 

Dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na 

vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, 

classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral 

(honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, 

tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.). 26 
 

Convém desde logo salientar que o dano moral não se confunde com a dor ou 

sofrimento que sente a vítima da lesão. Esses sentimentos são efeitos, consequências da 

ocorrência do dano, que se dá com a violação de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, nos atributos da pessoa e na dignidade da pessoa humana. 

Nesse contexto, segundo Carlos Roberto Gonçalves: 

O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de 

espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. A dor que 

experimentam os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de 

quem suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado 

são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente 

a seu modo.27 
 

O prejuízo moral decorre da violação a um direito da personalidade e à dignidade 

da pessoa humana, que são inerentes ao indivíduo, bastando, para o dever de indenizar, a 

ocorrência da violação desses direitos. Isso porque o juiz não possui meios de analisar a dor 

interna da vítima, seus sentimentos, de forma que pudesse quantificar a extensão do dano. A 

violação a esses direitos personalíssimos não deixa vestígios ou marcas físicas, como acontece 

com o dano material. 

Destarte, os bens atingidos pela ação ou omissão no âmbito do dano moral são 

aqueles relacionados à personalidade do indivíduo, abarcando valores fundamentais, como a 

honra, fama, reputação no meio social, a vida privada, etc. Isso proporciona à pessoa atingida 

                                            
26

 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 20. 
27 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. 4: responsabilidade civil. 9ª ed. São Paulo: 
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26 

 

dissabores morais, perda do prestígio e até mesmo dores físicas, capazes de alcançar o mais 

extenso significado do vocábulo 
28

. 

É por isso que Sérgio Cavalieri afirma que só se deve considerar como dano moral 

“a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente 

no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar” 
29

. Realmente, os simples aborrecimentos ou irritações não podem ser 

incluídos na conceituação de dano moral, pois, além de já estarem incorporados na 

normalidade do dia a dia vivido por cada um, esses sentimentos não são intensos ou 

duradouros o suficiente para desestabilizar o psicológico do indivíduo. Caso contrário, o dano 

moral correria o risco de ser banalizado, ocasionando o ajuizamento de ações por supostas 

indenizações pelos aborrecimentos mais corriqueiros. 

Como forma de reforçar esse posicionamento, convém colacionar a seguinte 

decisão do Superior Tribunal de Justiça, que demonstra a afinidade de ideias deste Tribunal 

com o que está sendo exposto: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO EM VOO 
DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO HORAS, E SEM A 

OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES. COMPANHIA AÉREA QUE 

FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO 

IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

1. O cerne da questão reside em saber se, diante da responsabilidade objetiva, a falha 

na prestação do serviço - atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas - 

causou dano moral ao recorrente. 

2. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do 

ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano moral. O Importante é que o ato ilícito seja capaz de 

irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira 

relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, 
que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si 

só, bastante para gerar dano moral. 

[...] 

5. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em 

sociedade - notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos 

-, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da 

constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da 

real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor 

doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou 

mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. 

6. Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso concluir que, no caso, ocorreu 

dissabor que não rende ensejo à reparação por dano moral, decorrente de mero 

atraso de voo, sem maiores consequências, de menos de oito horas - que não é 

considerado significativo -, havendo a companhia aérea oferecido alternativas 
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razoáveis para a resolução do impasse. (STJ. Agravo Regimental no Recurso 

Especial nº 1269246/RS. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Data da publicação: 27 

de maio de 2014) (Grifou-se). 

 

Como diretriz daquilo que deve ser considerado como dano moral, costuma-se 

adotar os dispositivos constitucionais existentes sobre o assunto, não devendo o julgador 

afastar-se deles no caso concreto, apesar de não ser um rol taxativo. Com efeito, os incisos V 

e X do art. 5º da Constituição asseguram o direito de resposta proporcional ao agravo, a 

indenização por dano material, moral ou à imagem e declaram a inviolabilidade da 

intimidade, honra, vida privada e imagem das pessoas. Além e acima disso, tem-se a 

dignidade da pessoa humana, considerada fundamento do Estado Democrático de Direito, 

conforme redação do art. 1º, inciso III da Constituição Federal. 

A atual Constituição Federal elevou a dignidade da pessoa humana à condição de 

base axiológica dos direitos, que serve de parâmetro para todos os valores morais e direitos 

personalíssimos. Antônio Jeová Santos afirma que ela “há de ser considerada como grandeza, 

honestidade, decoro e virtude. Digna é a pessoa decente, conveniente e merecedora” 
30

. 

Entende o autor que ela é um pressuposto para a existência de outros direitos, pois 

o indivíduo não consegue atingir a situação de bem-estar social com a sua falta, além do fato 

de se manifestar em todos os direitos considerados personalíssimos. Atentar contra essa 

qualidade inerente do ser humano é um ato vergonhoso que merece a devida correção, seja na 

esfera penal ou na civil, conclui. 

Conclui-se, assim, que o dano moral é dotado de uma natureza imaterial e 

extrapatrimonial, sendo considerado um dano indireto exatamente por não envolver os 

recursos econômicos do indivíduo de forma explícita, embora a quantificação da indenização 

se dê, em regra, em dinheiro; a lesão é causada à pessoa e não ao seu patrimônio. E talvez seja 

essa característica em especial a responsável pelas grandes discussões existentes a respeito da 

possibilidade ou não da reparação por danos morais. Michel Mascarenhas Silva retrata a 

situação quando diz que “diferentemente do dano material, para o arbitramento do valor da 

indenização pelo dano moral não há dados ou números a serem calculados, sendo mais 

espinhoso o trabalho do julgador no momento de dizer o direito da vítima, relativo ao 

quantum debeatur” 
31

. 

Essa dificuldade de verificar de forma objetiva uma violação de um direito da 

personalidade, aliada à regulamentação deficitária do assunto pelos diplomas legislativos 

                                            
30 SANTOS, Antônio Jeová da Silva. Op. cit. 4ª ed. São Paulo: Método, 2003, p. 40. 
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pátrios são os principais responsáveis pela grande disparidade de valores nas ações de 

indenização levadas ao Poder Judiciário, conforme já explanado anteriormente. 

Embora a aceitação da reparabilidade dos danos morais tenha se tornado ampla a 

pacífica pelas legislações contemporâneas seja um fenômeno relativamente recente, a história 

mostra que, durante a evolução da sociedade, sempre existiram preceitos normativos que 

apoiavam parte dessas pretensões, como se observa a seguir. 

 

3.1 Histórico 

Já nas civilizações antigas, percebe-se a presença da figura dos danos morais, 

apesar do caráter cruel das suas “indenizações”. O Código de Hamurabi, instituído na 

civilização da Mesopotâmia, é considerado o primeiro corpo de normas com vestígios de 

indenização por danos morais. Tal primitiva legislação previa punições relacionadas à 

reparação por danos morais quanto à injúria e a difamação na família. 

Nos termos expressos por Clayton Reis, a “noção de reparação de dano encontra-

se claramente definida no Código de Hamurabi. As ofensas pessoais eram reparadas na 

mesma classe social, à custa de ofensas idênticas” 
32

. Sua redação abrangia diversas situações 

do cotidiano dos cidadãos da Babilônia, com o princípio geral de que “O forte não prejudicará 

o fraco”. Historiadores afirmam que as leis de Hamurabi buscavam, sem dúvidas, a reparação 

das lesões sofridas, condenando o agressor a penas idênticas ou a pagar determinada quantia 

em prata, que era a moeda vigente à época. 

As Leis de Manu, conjunto normativo que tratou de sistematizar as leis sociais e 

religiosas do Hinduísmo, configurou um avanço evolutivo quando comparado com o Código 

de Hamurabi. É que este tinha como prioridade o ressarcimento da vítima causando outra 

lesão ao agressor original enquanto que o primeiro determinava a punição com o pagamento 

de um valor pecuniário, evitando qualquer espécie de vingança por parte da vítima.  

“Suprimiu-se a violência física, que estimulava nova reprimenda igualmente física, gerando 

daí um ciclo vicioso, por um valor pecuniário”, encerra Clayton Reis 
33

. 

Até mesmo os textos religiosos, dentre os quais se incluem o Alcorão e a Bíblia 

Sagrada, fazem referência às lesões na esfera extrapatrimonial. Nesse caso, a reparação se dá 

principalmente no Direito das Famílias, mais especificamente quando do rompimento do 

casamento e do adultério. 
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Cita-se, a título exemplificativo, o seguinte trecho do livro de Deuteronômio do 

Antigo Testamento: 

Se um homem encontrar uma donzela virgem, que não tem esposo, e tomando-se a 

força a desonrar, e a causa for revelada a Juízo, o que a desonrou dará ao pai da 

donzela cinquenta ciclos de prata, tê-la-á por mulher, porque a humilhou, não poderá 

repudiá-la em todos os dias de sua vida.34 
 

Com o passar dos anos, percebe-se uma clara evolução no tocante às penas de 

caráter pessoal para as condutas injuriosas, que vão sendo extintas em favor de uma 

responsabilização civil patrimonial. 

Nesse contexto, a Grécia é considerada a civilização mais marcante e expressiva 

da história humana. Seu sistema jurídico se desenvolveu enormemente, graças aos seus 

filósofos. Falou-se pela primeira vez na noção de democracia e ficou fixado que a reparação 

de todo e qualquer dano sempre teria um caráter pecuniário, de acordo com as normas 

estatais. Sua influência foi determinante para a criação do pensamento romano, dado o 

conteúdo político e filosófico das obras surgidas nesse período. 

Em Roma, a noção de reparação em pecúnia já era algo bastante difundido, 

demonstrando a total superação do período de vingança privada antes vigente. Importante 

ressaltar que foi Ulpiano quem deu as bases do direito natural, ao propagar os famosos 

preceitos de “dar a cada um o que é seu”, “viver honestamente” e “não lesar outrem”. A 

preocupação com a honra e a imagem das pessoas era notória e o brocardo “a fama honesta é 

outro patrimônio” é a prova disso. 

Genericamente, pode-se dizer que a responsabilidade civil por danos morais no 

antigo direito romano encontrava-se cronologicamente dividida da seguinte maneira: a Lei das 

XII Tábuas (452 a.C.), a Lex Aquilia (286 a.C.) e as leis de Justiniano, que se desenvolveram 

entre os anos 528-534 d.C, compondo o chamado Codex Juris Civilis. Gagliano e Filho 
35

 

acertadamente informam que estão presentes na famosa Lei das XII Tábuas vários preceitos 

sobre a reparação de danos, incluindo-se aqueles de caráter moral. E continuam: 

Os cidadãos romanos, que eventualmente fossem vítimas de injúria, poderiam valer-

se da ação pretoriana a que se denominava injuriarum aestimatoria. Nesta, 

reclamavam uma reparação do dano através de uma soma em dinheiro, 

prudentemente arbitrada pelo Juiz, que analisaria, cautelosamente, todas as 

circunstâncias do caso. 

 

                                            
34 BÍBLIA SAGRADA. Deuteronômio. Capítulo XXII, versículos 28 a 30. 
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Portanto, conclui-se que o Direito Romano clássico já aceitava e consagrava, 

mesmo que de forma primitiva, a reparação do dano moral, “facultando-se ao cidadão o 

direito de ser indenizado por ocasião da violação de sua dignidade” 
36

. 

Essa breve análise do histórico da responsabilização civil e do dano moral revela 

o inquestionável desenvolvimento e aprimoramento que os institutos jurídicos em foco 

tiveram ao longo de todo esse período. Depreende-se que a existência do dano sempre se fez 

presente nas civilizações da Antiguidade, gerando muitos questionamentos na época. A 

vingança privada estimulada pela Lei de Talião foi repelida pelo Código de Manu e pelas leis 

romanas, que defendiam a reparação do dano por meio do pagamento de um valor pecuniário. 

Clayton Reis revela que a preocupação referida se justifica pela necessidade de 

mitigar a sensação de vingança obviamente existente nas pessoas ofendidas. “Por outro lado, 

era mister preservar o direito ou patrimônio da vítima, com a consequente reparação do dano 

perpetrado pelo lesionador, em face das perdas patrimoniais vivenciadas pelo ofendido”, 

termina o autor. 

 

3.1.1 A evolução no Brasil 

Já no Brasil, o que se observa é uma evidente divisão da evolução dos danos 

morais em quatro momentos distintos: I) a fase da não regulamentação; II) a não aceitação; 

III) a proibição de cumulação com os danos materiais e IV) a fase vivenciada atualmente, 

inaugurada com a Constituição Federal de 1988. Pode-se ainda incluir um quinto período, 

surgido com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, que iniciou um processo de 

objetivação da responsabilidade civil no Direito Privado.  

No período colonial, quando a influência do direito português era total sobre o 

ordenamento brasileiro, não havia nenhuma determinação expressa quanto ao ressarcimento 

dos danos morais, o que leva à conclusão de que, naquele momento histórico, ele não era 

admitido. 

O surgimento do primeiro Código Civil em 1916 fez com que aparecessem as 

teses de defesa quanto à possibilidade da reparação moral. O próprio Clóvis Beviláqua, 

responsável pelo projeto do Código então vigente, afirmava: 

Em meu sentir, o sistema do Código Civil, nas suas linhas gerais, relativamente ao 

ponto questionado, é o seguinte: a) Todo dano seja patrimonial ou não, deve ser 

ressarcido, por quem o causou, salvante a excusa de força maior que, aliás, algumas 

vezes não aproveita, por vir precedida de culpa. É regra geral sujeita a excepção; (...) 
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c) Para a reparação do damno moral, aquelle que se sente lesado dispõe de ação 

adequada (artigo 76, parágrafo único); d) Mas damno moral nem sempre, é 

ressarcível, não somente por não se poder dar-lhe valor econômico, por não se poder 
apreçá-lo em dinheiro, como ainda, porque essa insufficiência dos nossos recursos 

abre a porta a especulações deshonestas, acobertadas pelo manto (...) de sentimentos 

affectivos” 37. 
 

No entanto, a doutrina e a jurisprudência da época clamavam pela não 

admissibilidade da tese de reparação dos danos morais. Isso se deve em grande parte ao 

Código Civil, pois, em sinal de retardamento, o Código de 1916, não trazia de forma expressa 

essa possibilidade de responsabilização civil, ao contrário do que ocorria com as codificações 

de outros países.  

O autor Pires de Lima cita os principais argumentos contrários à reparação dos 

danos extrapatrimoniais, reunindo-os em oito tópicos, a saber: a) falta de um efeito penoso 

durável; b) a incerteza de um verdadeiro direito violado; c) a dificuldade de descobrir a 

existência do dano; d) a indeterminação do número de pessoas lesadas; e) a impossibilidade 

de uma rigorosa avaliação em dinheiro; f) a imoralidade de compensar uma dor com dinheiro; 

g) o ilimitado poder conferido ao juiz; h) a impossibilidade jurídica de se admitir tal 

reparação
38

. 

O referido autor rebate cada um dos argumentos elencados, defendendo a tese da 

indenização por dano moral, nos termos a seguir sintetizados. 

Primeiramente, a questão da duração da dor somente pode influenciar a 

intensidade e a forma de sua reparação, variável segundo o quadro existente, e não a 

possibilidade ou não da reparação em si. Ressalte-se que as lesões e constrangimentos 

ocasionados por danos morais, muitas vezes, são até mais fortes do que aquelas decorrentes 

de lesões puramente físicas. Como o alvo da lesão é o ser humano, diversas são as formas que 

cada um pode reagir diante da lesão sofrida. O fato de que os efeitos da lesão terem duração 

diversa nas pessoas não pressupõe a inexistência dos danos morais. 

Também não merece prosperar a ideia de que o direito violado é incerto. O dano 

moral é o efeito não patrimonial da lesão de um direito. Quem defende esse argumento 

confunde causa com efeito. Esses efeitos imateriais não significam dizer que não há violação 
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de um direito. O ato lesivo do agente gera uma perturbação na dignidade da vítima, de forma 

que ela não consiga mais viver bem, seja pela tristeza pela perseguição ou pelo desprestígio 

criado pela ação ou omissão. 

A terceira alegação, qual seja: a dificuldade de descobrir a existência do dano, é 

totalmente incoerente. Augusto Zenun 
39

, pronunciando-se sobre o assunto, aduz que o dano 

moral “traz dor, sofrimento, provocando apatia, perturbação e morbidez mental, deixando 

marcas indeléveis no ofendido”, marcas essas que podem ser identificadas tanto por pessoas 

leigas e principalmente por especialistas na área. Além disso, a natureza do dano moral requer 

uma prova especial, que não pode ser feita da mesma forma que no dano patrimonial. 

Quanto à suposta indeterminação do número de pessoas lesadas, não se pode 

esquecer que todo aquele que sofrer uma efetiva lesão, mesmo que de caráter moral, tem 

direito à indenização, comprovando o prejuízo causado pelo ato lesivo. Presume-se a extensão 

da legitimidade para pleitear a reparação aos parentes mais próximos porque o vínculo 

sanguíneo cria, em regra, uma ligação afetiva, admitindo-se prova em contrário, e também 

àqueles que tinham sua subsistência mantida pela vítima. 

Em seguida, tem-se a impossibilidade de rigorosa avaliação em dinheiro, além da 

hipotética imoralidade que seria a compensação da dor com dinheiro. Segundo Gagliano e 

Filho, esse argumento parte de premissas equivocadas sobre a responsabilidade civil, pois 

considera que todos os danos devem ser fixados pecuniariamente, razão pela qual nunca o 

dano extrapatrimonial poderia ser reparado
40

. Não se pode exigir que um dano dessa natureza 

seja redutível em dinheiro por alguma fórmula matemática, bastando para tanto o processo de 

compensação. Mais imoral do que compensar dor com dinheiro é não fazer nada e deixar o 

responsável impune e livre de qualquer reprimenda; “não se está ‘vendendo’ um bem moral, 

mas sim buscando a atenuação do sofrimento”, informa o autor. 

Já em relação ao receio de se conferir amplos poderes ao juiz, pode-se dizer que o 

magistrado não é imprudente a ponto de quantificar o valor da indenização por danos morais 

de forma imoderada. Ele deve adotar a mesma prudência de sempre, examinando as 

circunstâncias do caso e julgando fundamentadamente. Augusto Zenun aponta que o juiz “não 

encontra maior dificuldade para decidir esse caso do que outro qualquer, pois a dificuldade 
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está em cada um e em todos os casos, donde ter lugar a eterna vigilância, consubstanciada no 

prudente arbítrio do juiz” 
41

. 

Por último, refuta-se a alegação da impossibilidade jurídica da reparação pela 

simples constatação de que os bens morais são também jurídicos e, nessa condição, sua 

violação deve ser objeto da tutela jurisdicional do Estado. 

Voltando à análise do histórico da reparação moral, se o Código Civil de 1916 não 

possuía previsão expressa para a responsabilização por dano moral, também não a proibia. 

Pelo contrário, era permitida a fixação de indenização por arbitramento para todos os casos 

não previstos, incluindo-se aqui o dano extrapatrimonial. 

Posteriormente, começaram a ser editadas diversas leis esparsas e específicas que 

tocavam no assunto e previam expressamente a reparação por danos morais, como a Lei de 

Imprensa, o Código Brasileiro de Telecomunicações e a Lei dos Direitos Autorais. No 

entanto, prevalecendo ainda a resistência típica do período, passou-se a negar sua cumulação 

com os danos de âmbito material. Essa situação perdurou até a criação da Súmula nº 37 do 

Superior Tribunal de Justiça, que tornou possível a cumulação 
42

. 

O dano moral obteve a devida importância que o tema merece a partir da entrada 

em vigor da Constituição Federal de 1988, que positivou expressamente a reparação dessa 

espécie de dano, nos moldes anteriormente relatados. 

Por fim, cabe aqui salientar que legislação e jurisprudência predominantes são 

acordes no entendimento de que não é cabível a aplicação do chamado dano tarifado, ou seja, 

a fixação de valores pré-determinados a título de indenização por dano moral para as ações 

ajuizadas com essa finalidade.  

Em toda a história brasileira, apenas duas leis específicas adotaram essa tarifação. 

São elas: a Lei de Imprensa (Lei nº 5250/67) e a Lei nº 10.744/2003, que dispõe sobre a 

assunção, pela União, de responsabilidades civis perante terceiros no caso de atentados 

terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos, contra aeronaves de matrícula operadas por 

empresas brasileiras de transporte aéreo público. A primeira lei foi considerada pelo STF 

como não recepcionada pela Constituição de 1988, quando do julgamento da ADPF 130. A 

segunda lei, criada no contexto dos atentados terroristas ocorridos em 11 de setembro de 

2003, trata de situações bastante pontuais, não sendo suficiente para afirmar que o dano 

tarifado é a regra no direito brasileiro. 
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3.2 A violação aos direitos da personalidade 

Ultrapassada a análise dos aspectos fundamentais do dano moral, torna-se 

necessária a explicitação e aprofundamento do tema através do estudo de uma das formas 

existentes no ordenamento jurídico brasileiro, e a mais recorrente delas, de ocorrência do dano 

moral: a violação a um dos direitos da personalidade expressamente tutelados tanto a nível 

constitucional quanto pela legislação esparsa, especialmente o Código Civil. 

 

3.2.1. Aspectos gerais 

Todo estudo sobre os direitos da personalidade requer que sejam feitas, de 

maneira preliminar, considerações a respeito do conceito de personalidade. Para tanto, pode-

se dizer que o termo “personalidade” (oriundo do latim personalitate) significa “Qualidade 

pessoal. Caráter essencial e exclusivo de uma pessoa” 
43

. “Opõe-se à acepção de generalidade 

e expressa a singularidade, a independência, a vida autônoma do ente” 
44

. “No sentido 

jurídico, é a aptidão que tem todo homem, por força da lei, de exercer direitos e contrair 

obrigações” 
45

. 

Sob essa ótica, a personalidade deve ser vista como um objeto de direito, um bem 

jurídico. E não apenas um bem qualquer, mas aquele que é essencial dentre eles, pois constitui 

requisito para o pleno gozo e exercício dos demais. Sérgio Iglesias Souza define: 

 

[...] a personalidade é um complexo de características interiores com o qual o 

indivíduo pode manifestar-se perante a coletividade e o meio que o cerca, revelando 

seus atributos materiais e morais. Com efeito, no sentido jurídico, a personalidade é 

um bem, aliás, o primeiro pertencente à pessoa46. 
 

Por sua vez, sobre o assunto, Elimar Szaniawski 
47

 entende: 

 
Personalidade se resume no conjunto de caracteres do próprio indivíduo; consiste na 

parte intrínseca da pessoa humana. Trata-se de um bem, no sentido jurídico, sendo o 

primeiro bem pertencente à pessoa, sua primeira utilidade. Através da personalidade, 

a pessoa poderá adquirir e defender os demais bens (...). Os bens que aqui nos 

interessam são aqueles inerentes à pessoa humana, a saber: a vida, a liberdade e a 

                                            
43 DICIONÁRIO BRASILEIRO DA LÍNGUA PORTUGUESA, v. 3. São Paulo: Encyclopaedia Brittannica do 

Brasil, 1987, p. 1321. 
44 SILVA, Joseph de Plácido e. Dicionário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1967, v. 3, p. 1.154. 
45 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri (Org.). Dicionário Técnico Jurídico. São Paulo: Rideal, 1995, p. 437. 
46 SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Responsabilidade civil por danos à personalidade. Barueri, SP: Manole, 

2002, p. 01 apud BERTONCELLO, Franciellen. Direitos da personalidade. Uma nova categoria de direitos a 

ser tutelada. Maringá: CESUMAR, 2006, p. 18. Dissertação, Secretaria de Pós-Graduação em Direito, Centro 

Universitário de Maringá, Maringá, 2006. 
47 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT, 2002, p. 35. 
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honra, entre outros. A proteção que se dá a esses bens primeiros do indivíduo 

denomina-se direitos da personalidade. 

 

Pode-se perceber a diversidade de conceitos existentes para o termo. O mesmo se 

aplica aos direitos da personalidade, dada a complexidade do objeto, que varia conforme o 

estilo de vida de cada pessoa além das dificuldades surgidas pela ausência de definição legal 

expressa. É que o homem tem que ser visto de maneira individual, de acordo com suas 

particularidades, e ao mesmo tempo como parte integrante de uma sociedade.  

Wanderlei de Paulo Barreto conceitua os direitos da personalidade como “cada 

uma das expressões determinadas do poder que tem a pessoa sobre o todo ou sobre partes da 

sua integridade física, psíquica e intelectual, em vida e, em alguns casos, após a morte, e que 

constituem o mínimo necessário e apto a garantir a dignidade da pessoa e o amplo 

desenvolvimento da personalidade” 
48

. Das palavras de Rodrigues 
49

, pode-se concluir que os 

direitos da personalidade são aqueles inerentes à pessoa humana, ligados a ela de forma 

permanente. 

Gagliano e Filho (2012, p. 136) os entendem como “aqueles que têm por objeto os 

atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções sociais” 
50

. Reunindo 

as acepções então identificadas, Mariana Andrade prefere vê-los como uma “efetivação, 

dentro das relações entre os particulares, do valor maior do nosso ordenamento jurídico, qual 

seja a dignidade humana, garantindo ao indivíduo um mínimo favorável ao desenvolvimento 

de seus atributos mais essenciais” 
51

. 

Assim, apesar da pluralidade de definições, os direitos da personalidade 

configuram meios de garantias conferidos pelo ordenamento jurídico às pessoas contra 

possíveis lesões aos seus bens jurídicos mais íntimos e reservados. Eles buscam resguardar a 

dignidade da pessoa humana por meio de reprimendas àqueles que afrontam a integridade 

física, moral e intelectual do indivíduo. Na condição de bem jurídico, portanto, merecem a 

intervenção do Estado por meio do Poder Judiciário para a efetivação da sua tutela. 

Do próprio texto constitucional, conclui-se que a “dignidade da pessoa humana é 

premissa inarredável de qualquer sistema de direito que afirma a existência, no seu corpo de 

                                            
48 BARRETO, Wanderlei de Paula. In: ALVIM, Arruda e ALVIM, Theresa (coords.). Comentários ao Código 

Civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v.1, p. 100. 
49 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, v. 1, p. 81. 
50

 GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, v. III: 

Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 136. 
51 VIEIRA, Mariana Andrade. O direito ao esquecimento sob a perspectiva dos direitos da personalidade. 

Monografia (graduação em Direito). Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, Curso de Direito, 

Fortaleza, 2014, p. 24. 
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normas, dos denominados direitos fundamentais e os efetive em nome da promessa da 

inafastabilidade da jurisdição, marcando a relação umbilical entre os direitos humanos e o 

direito processual” 
52

. É que a Constituição dedica seus dois primeiros Títulos aos princípios e 

direitos fundamentais, que são direitos absolutos e correspondem à base constitucional dos 

direitos da personalidade, retratando a relevância do tema para o novo ordenamento surgido.  

Com efeito, os direitos da personalidade são regulamentados como direitos de 

caráter fundamental para o Estado Democrático de Direito, possuindo garantias especialmente 

voltadas à salvaguarda da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da 

República brasileira.  

Quanto às características típicas desses direitos, apesar da divergência doutrinária 

existente sobre o assunto, podem ser elencadas as seguintes:  

a) Essencialidade: São direitos fundamentais, configurando os bens mais internos 

da pessoa e suas mais importantes qualidades; 

b) Pessoalidade: São direitos indissociáveis do titular; 

c) Irrenunciabilidade e Intransmissibilidade: Consequência direta das qualidades 

referenciadas acima. Esses direitos são indisponíveis, seja a título oneroso ou gratuito, não 

podendo ser transferidos a terceiros, por cessão ou sucessão, e irrenunciáveis, pois o indivíduo 

não pode abdicar de sua própria condição humana. Tem previsão expressa no Código Civil de 

2002, em seu art. 11 
53

. Porém, apesar dos direitos referenciados serem intransmissíveis, o 

mesmo não pode dizer da ação de reparação por violação a esses direitos. “Como a ação 

ressarcitória do dano moral funda-se na lesão a bens jurídicos pessoais do lesado, portanto 

inerentes à sua personalidade, em regra, só deveria ser intentada pela própria vítima, 

impossibilitando a transmissibilidade sucessória”, preleciona Maria Helena Diniz 
54

. Essa 

regra vem sendo revista com o passar do tempo, pois tanto doutrina como a jurisprudência 

dominante já admitem que pessoas indiretamente atingidas pelo dano possam reclamar a sua 

reparação 
55

. 

Assim, apesar de os direitos da personalidade em si sejam personalíssimos e, 

nessa condição, intransmissíveis, a pretensão de exigir a reparação pecuniária caso sejam 

                                            
52 REsp. 612.108/PR – Rel. Min. Luiz Flux, Primeira Turma. Data da publicação: 03.11.2004. 
53 Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 

irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 
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 DINIZ, Maria Helena, O problema da liquidação do dano moral e o dos critérios para a fixação do “quantum” 

indenizatório. In Atualidades jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2001, p.253. 
55 Exemplo disso está na ressalva feita pelo próprio Código Civil, no art. 12, § único, da legitimação para fazer 

cessar a ameaça ou lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos no caso de pessoa já falecida. 
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desrespeitados, podem ser transmitidas aos sucessores, conforme redação do art. 943 do 

Código Civil brasileiro 
56

. 

Cabe ainda ressaltar, apesar da falta de previsão legal, o caráter absoluto dos 

direitos da personalidade, gerando a todos um dever geral de abstenção, de não intromissão 

nos direitos alheios. Ou seja, são eles oponíveis erga omnes 
57

. O titular tem o condão de 

exigir da coletividade o respeito devido às suas faculdades essenciais, tanto por meio de 

condutas negativas como eventualmente praticando determinada ação. 

São ainda direitos imprescritíveis, já que não se extinguem pelo não uso e não 

podem ser adquiridos pelo decurso do tempo, permanecendo atrelados à pessoa durante toda a 

vida e até mesmo se perpetuando após a morte, como ocorre com os direitos autorais e a 

proteção ao nome e à honra do morto. Aqui não se deve confundir a imprescritibilidade do 

direito com a prescritibilidade da equivalente pretensão de reparação por danos, que se dá no 

prazo de 03 (três) anos nos termos do art. 206, parágrafo 3º, inciso V do mesmo Código Civil.  

 

3.2.2 Peculiaridades 

Como visto anteriormente, os direitos da personalidade constituem bens jurídicos 

fundamentais para o indivíduo singularmente considerado. A importância da sua proteção é 

tamanha que a primeira particularidade desse grupo de direitos diz respeito exatamente à 

comprovação do dano moral resultante da ofensa a eles. É que, em regra, o dano moral por 

violação aos direitos da personalidade dispensa a prova em concreto pelo fato de ocorrer no 

interior da pessoa, dentro de sua personalidade.  

Trata-se, então, de dano in re ipsa, decorrente do próprio fato, sendo presumido. 

“Desse modo, não precisa a mãe comprovar que sentiu a morte do filho; ou o agravado em 

sua honra demonstrar em juízo que sentiu a lesão” 
58

. A simples exposição indevida da 

imagem de uma pessoa, por exemplo, por meio de abuso de direito, já é suficiente para 

demonstrar a insatisfação existente na vítima, conforme entendimento já sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça 
59

. 

                                            
56 Art. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. 
57 BOUSQUET, Joana. Contratos de direitos da personalidade: A pessoa humana como ser social perante o 

direito e a possibilidade da sua tutela na vida arbitral. Lisboa, Universidade de Lisboa, 2009, p. 85. Dissertação, 

Mestrado em Direito, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009. 
58 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. 4: Responsabilidade civil. 9ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p. 399. 
59 STJ. Súmula 403. Independe de prova de prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de 

pessoa com fins econômicos ou comerciais. 
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Outra peculiaridade que merece destaque diz respeito à natureza jurídica da 

reparação do dano nesses casos. Os autores divergem quanto ao ponto, com alguns 

defendendo apenas o caráter punitivo da reparação e outros discordando desse 

posicionamento. Carlos Roberto Gonçalves afirma que tem prevalecido a concepção de que o 

ressarcimento pecuniário do dano moral tem um caráter duplo: compensatório para a vítima e 

punitivo para o agressor 
60

. A condenação, da mesma forma que funciona como uma espécie 

de compensação para o lesado pelo sofrimento sentido, também serve de sanção ao agente 

lesante, objetivando desestimular a prática de atos atentatórios à personalidade de terceiros. 

Fala-se ainda em um caráter pedagógico ou preventivo da condenação em danos morais, no 

qual o responsável pelo dano fica dissuadido a cometer o mesmo ilícito novamente e a 

sociedade em geral fica advertida após a reação jurídica no tocante à afronta aos direitos da 

personalidade 
61

.   

Convém salientar, entretanto que o caráter punitivo é simplesmente indireto. O 

responsável pelo dano arcará com uma redução patrimonial pela conduta praticada, de forma 

a inibir a reiteração da conduta lesiva. A finalidade principal do ressarcimento do dano, como 

o próprio nome já indica, continua sendo a compensação do patrimônio lesado. 

Ainda quanto à natureza jurídica da reparação por danos morais decorrente da 

violação aos direitos da personalidade, merece menção o posicionamento de Gagliano e Filho. 

Segundo os autores, a reparação do dano teria natureza sancionadora, porque consequência de 

um ato ilícito, sem se materializar por meio de uma suposta “pena civil”, mas através de uma 

compensação material à vítima do ato 
62

. O autor chegou a essa conclusão após analisar e 

rechaçar a ideia de considerar a reparação moral como uma pena ou indenização. Não seria 

correto afirmar que a reparação ocorre por meio de uma pena pelo fato de, tecnicamente, este 

instituto visa reprimir condutas que lesionam interesses protegidos pelo Direito Público, o que 

não engloba a responsabilidade civil. O termo “indenização” também não seria o mais 

adequado, pois está ligado ao ressarcimento de prejuízos causados, implicando a eliminação 

deles e das suas consequências. 
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A terceira peculiaridade está no fato de que a ofensa aos direitos da personalidade 

configura um dano de origem tipicamente moral. Humberto Theodoro Júnior 
63

 revela quanto 

a esse aspecto: 

 

No convívio social, o homem conquista bens e valores que formam o acervo 

tutelado pela ordem jurídica. Alguns deles se referem ao patrimônio e outros à 

própria personalidade humana, como atributos essenciais e indisponíveis da pessoa. 
É direito seu, portanto, manter livre de ataques ou moléstias de outrem os bens que 

constituem seu patrimônio, assim como preservar a incolumidade de sua 

personalidade. 
 

Como, nos danos morais, existem ofensas que atingem a dignidade da pessoa e 

seus valores mais íntimos, podendo produzir efeitos psicológicos profundos na vítima, a 

defesa do direito de personalidade se mostra o mais importante meio de tutela do patrimônio 

moral que todos possuem. E esse fundamental bem jurídico pode ser avaliado monetariamente 

com o objetivo de fixar uma compensação financeira equivalente à extensão do dano sofrido 

pela vítima. Nesse contexto, o Código Civil de 2002 foi recepcionado por consagrar a 

materialização dos direitos da personalidade no ordenamento brasileiro, algo inédito se 

comparado ao Código Civil Brasileiro de 1916. 

Portanto, o ato ilícito praticado pelo agente acaba afetando os valores da pessoa e 

refletindo na sua ordem íntima, podendo gerar um “desequilíbrio psíquico-estrutural, com 

graves repercussões na esfera patrimonial. Isto porque, não obstante o caráter imaterial das 

ofensas, o resultado reflete inexoravelmente na vida de relações sociais e profissionais das 

pessoas atingidas” 
64

. 

Quanto aos requisitos à imputação da responsabilidade civil na matéria de direitos 

da personalidade, outra especificidade se revela. Na busca de efetivar a tutela desse primordial 

bem jurídico, tanto a lei como os aplicadores dela acabaram apresentando alguns ajustes em 

relação às regras tradicionais, sempre levando em conta seu aprimoramento e evolução. Essas 

peculiaridades dizem respeito a dois dos requisitos necessários à responsabilização: o dano e o 

nexo de causalidade. 

Em relação ao dano, percebe-se uma característica muito inovadora: a tendência 

existente em se dispensar a prova do dano ocorrido. Com efeito, para garantir os direitos 

básicos do ser humano e efetivar as punições às lesões aos referidos direitos, os tribunais 
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brasileiros vêm julgando procedentes as demandas mesmo que não haja comprovação do dano 

no caso concreto.  

Exemplificando, extrai-se o seguinte do Superior Tribunal de Justiça, que 

entendeu pela prescindibilidade de comprovação de dano por violação ao direito de imagem, 

em razão de sua natureza in re ipsa: 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AO DIREITO 
DE IMAGEM. UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL "IN RE 

IPSA". PRECEDENTES. ENUNCIADO 278 DA IV JORNADA DE DIREITO 

CIVIL. 

1. Ação de indenização por danos morais movida por conhecido piloto 

automobilístico em face da veiculação de publicidade utilizando o apelido do autor, 

amplamente conhecido pelo público em geral, em um contexto que claramente o 

identificava (criança, em um carro de brinquedo, com um macacão na mesma cor 

que o piloto demandante usava em sua equipe de Fórmula 1). 

2. Jurisprudência firme desta Corte no sentido de que os danos 

extrapatrimoniais por violação ao direito de imagem decorrem diretamente do 

seu próprio uso indevido, sendo prescindível a comprovação da existência de 

outros prejuízos por se tratar de modalidade de dano "in re ipsa". 

3.  Aplicável ao caso o Enunciado nº 278, da IV Jornada de Direito Civil que, 

analisando o disposto no art. 18 do Código Civil, concluiu: "A publicidade que 

divulgar, sem autorização, qualidades inerentes a determinada pessoa, ainda que sem 

mencionar seu nome, mas sendo capaz de identificá-la, constitui violação a direito 

da personalidade. (STJ. Acórdão. Recurso Especial nº 1432324/SP 2012/0275340-2. 

Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Data da publicação: 

DJe 04.02.2015). (Grifou-se). 

 

O mesmo STJ também entendeu que fica dispensada a comprovação da dor 

sofrida quando houver ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, nesses termos: 

 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

UTILIZAÇÃO DE IMAGEM APÓS EXTINTO CONTRATO DE CESSÃO DE 

USO. DANO MORAL IN RE IPSA. ARTIGOS ANALISADOS: 11, 20 E 398 DO 

CC. 

1. Ação de reparação de danos materiais cumulada com compensação por danos 

morais ajuizada em 14/2/2008. Recurso especial concluso ao Gabinete em 

13/8/2012. 

2. Demanda em que se discute a existência de dano moral puro decorrente da 

utilização de imagem com fins comerciais após a extinção de contrato de cessão em 

razão do advento do termo contratual. 

3. Dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento, sempre que demonstrada a 

ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana. 

4. A violação do direito à imagem, decorrente de sua utilização para fins 

comerciais sem a prévia autorização, caracteriza dano moral in re ipsa a ser 

compensado (Súmula 403/STJ). 

5. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora contam-se 

desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, sejam os danos 

materiais ou morais. 

6. Recurso especial provido. (STJ.  Acórdão. Recurso Especial nº 1337961/RJ 

2011/0228795-5. Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data da 

publicação: DJe 03.06.2014). (Grifou-se) 
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Referindo-se ao direito à intimidade, o STJ manifestou-se pela desnecessidade de 

produção de provas de danos que violem os direitos da personalidade: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO. DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. INTIMIDADE. VEICULAÇÃO. LISTA TELEFÔNICA. 

ANÚNCIO COMERCIAL EQUIVOCADO. SERVIÇOS DE MASSAGEM. 

 

1. A conduta da prestadora de serviços telefônicos caracterizada pela veiculação não 

autorizada e equivocada de anúncio comercial na seção de serviços de massagens, 

viola a intimidade da pessoa humana ao publicar telefone e endereço residenciais. 

2. No sistema jurídico atual, não se cogita da prova acerca da existência de 

dano decorrente da violação aos direitos da personalidade, dentre eles a 

intimidade, imagem, honra e reputação, já que, na espécie, o dano é presumido 

pela simples violação ao bem jurídico tutelado. 

3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (STJ. Acórdão. Recurso 

Especial n.º 506437/SP 2003/0045107-6. Quarta turma. Relator: Ministro Fernando 

Gonçalves. Data da publicação: DJe 06.10.2003). (Grifou-se) 

 

Assim, a responsabilização do agressor por lesão aos direitos da personalidade de determinada 

pessoa depende da simples demonstração pela vítima de que houve violação a esses direitos, 

sendo o dano presumido para as situações em enfoque. Tal posicionamento já se encontra 

consolidado no âmbito da jurisprudência brasileira, como se observa pela reiteração do 

entendimento em várias decisões, por diferentes turmas de julgamento 
65

. 

Além da sobredita mitigação quanto à prova do dano, aos direitos da 

personalidade foi reservada ainda uma segunda particularidade para o preenchimento dos 

requisitos necessários à responsabilização: a dispensa do elemento subjetivo, aplicando-se a 

teoria objetiva da responsabilidade. Com efeito, a tendência de relativização da teoria 

subjetiva da responsabilidade também produz efeitos na seara do patrimônio moral. A 

orientação doutrinária defende a ideia de que, em se tratando de dano à personalidade, a 

comprovação da culpa do agente não deve ser empecilho à imputação, apesar de a regra em 

vigor na legislação pátria ser a responsabilidade subjetiva. 

Pontes de Miranda, na década de 1950, já defendia a dispensabilidade de se 

investigar a culpa no âmbito dos direitos da personalidade, como se observa do trecho a seguir 

destacado: 

Tratando-se de direitos da personalidade e de direito de propriedade, que são 

absolutos, quem causa (portanto, ainda que sem culpa) fato ofensivo (fato ilícito) ao 
direito, de que se trata, responde pela ofensa. Assim, o direito à vida pode ser 

ofendido sem culpa, e o causado responde; idem, o direito à integridade física e 
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psíquica, o direito à liberdade, à verdade e à honra, o direito de ter nome e o direito 

ao nome 66. 

 

Além disso, Bertoncello aponta ainda como argumento para aplicação da teoria 

objetiva a necessidade de se evitar o dano, tendo em vista que a reparação à lesão aos direitos 

da personalidade se mostra uma empreitada bastante difícil, senão impossível. Torna-se 

imprescindível, então, uma tutela preventiva, na tentativa de evitar a ocorrência do dano. E 

uma tutela preventiva só se efetiva com a celeridade na sua prestação, devendo-se restringir a 

cognição judicial e evitar a análise do elemento subjetivo. 

Considerando a inclinação já citada do ordenamento jurídico em atenuar os efeitos 

da teoria subjetiva e o caráter fundamental dos direitos da personalidade, é indiscutível 

reconhecer a aplicação da teoria objetiva para uma melhor proteção desses direitos.  

 

 

                                            
66 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 

1956, p. 05. 
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4 A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE OCULTAÇÃO DA 

PATERNIDADE BIOLÓGICA 

 

Todas as considerações até então explanadas sobre os aspectos gerais dos 

institutos da responsabilidade civil e do dano moral foram necessárias para uma melhor 

compreensão do tema central deste trabalho. Esgotados os pontos mais importantes nesse 

contexto preliminar, passa-se a abordar sua aplicação no âmbito do direito das famílias, 

especificamente com relação ao núcleo familiar composto pela celebração do casamento ou 

pelo reconhecimento da união estável.  

Historicamente visto sob o enfoque religioso e sacramental, o casamento acabou 

se desfigurando com o passar do tempo, desaparecendo as referências feitas ao direito divino 

e à perpetuidade da comunhão de vidas. Esse instituto do direito privado sempre foi alvo de 

estudo pelos mais variados doutrinadores, o que acabou gerando uma diversidade de conceitos 

sobre ele, que foram evoluindo conforme os preceitos religiosos foram sendo deixados para 

trás.  

Fustel de Coulanges, quanto ao aspecto religioso do casamento, aduz que a 

intervenção da religião na união conjugal era imprescindível na cultura dos povos da 

Antiguidade. O autor explica que a mudança de família da mulher implicaria também em 

mudança do deus a quem deveria prestar devoção, em um contexto em que o politeísmo 

predominava, momento esse marcado por uma celebração especial representada pelo 

casamento: 

Duas famílias vivem uma ao lado da outra, mas possuem deuses diversos. Em uma 

delas, a jovem participa, desde a infância da religião do pai (...). Se um jovem de 

outra família a pede em casamento, para ela isso significa muito mais do que passar 

de uma casa para outra. Trata-se de abandonar o lar paterno, para invocar daí por 
diante os deuses do esposo. Trata-se de mudar de religião, de praticar outros ritos, de 

pronunciar outras orações 67. 

 

Atualmente, não há um entendimento harmônico da doutrina quanto à natureza 

jurídica do casamento. Costuma-se apontar duas concepções que se sobressaem sobre as 

demais: a negocial e a institucional. A primeira corrente surgiu como uma espécie de reação 

ao caráter religioso que se costumava dar ao matrimônio, considerando-o um sacramento. Ela 

entende o casamento como um contrato, cuja validade e eficácia procederiam exclusivamente 

da vontade das partes; seus defensores afirmam que se devem aplicar ao casamento as regras 

                                            
67 COULANGES, Numa-Denys Fustel de. A Cidade Antiga. Tradução de Frederico Ozanam Pessoa de Barros. 

São Paulo: Editora das Américas S.A., 2006, p. 60. 
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comuns aos demais contratos, sendo o consentimento o único elemento primordial de sua 

celebração. 

Já a concepção institucionalista, desenvolvida em oposição à anterior, entende que 

deve prevalecer no casamento seu aspecto institucional. Para ela, “o casamento é uma 

‘instituição social’, no sentido de que reflete uma situação jurídica cujos parâmetros se acham 

preestabelecidos pelo legislador” 
68

. Assim, na condição de instituição, ele é formado por um 

conjunto de regras ditadas pelo Estado, às quais os indivíduos podem apenas aderir, regras 

essas que produzem seus efeitos automaticamente.  

Embora a posição que mais se coaduna com a importância do matrimônio seja a 

institucionalista, haja vista a existência de outros valores além dos patrimoniais que regem a 

relação conjugal, não se pode negar que ele também possui características contratuais, como a 

necessidade da livre manifestação dos nubentes e a autonomia privada expressada na 

liberdade de casar-se ou não e na escolha do regime de bens que regerá a união conjugal. 

Entre os autores brasileiros, destaca-se a tradicional definição feita por Clóvis 

Beviláqua, segundo o qual o casamento “é um contrato bilateral e solene, pelo qual um 

homem e uma mulher se unem indissoluvelmente, legalizando por ele suas relações sexuais, 

estabelecendo a mais estreita comunhão de vida e de interesses, e comprometendo-se a criar e 

educar a prole, que de ambos nascer” 
69

.  

Merecem menção ainda as definições de Washington de Barros Monteiro e Pontes 

de Miranda. O primeiro entende que o casamento é “a união permanente entre o homem e a 

mulher, de acordo com a lei, a fim de se reproduzirem, de se ajudarem mutuamente e de 

criarem os seus filhos” 
70

. Já o segundo afirma ser o casamento um “contrato solene pelo qual 

duas pessoas de sexo diferente e capazes, conforme a lei, se unem com o intuito de conviver 

toda a existência (...), estabelecendo para seus bens, à sua escolha ou por imposição legal, um 

dos regimes regulados pelo Código Civil” 
71

.  

                                            
68 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. 6: Direito de família. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 42. 
69 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito de família apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. 

6: Direito de família. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 39. 
70

 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil, v.02: Direito de família. São Paulo: Saraiva, 

2012.   
71 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito de família, V. I.  3ªed. São Paulo: Max 

Limonad, 1947, p. 93. 
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Ressalvadas as referências feitas à necessidade de se ter filhos e de os cônjuges 

serem de sexo oposto
72

, as conceituações em destaque retratam bem o entendimento 

contratualista que deve ser dado ao casamento, mencionando ainda a comunhão de vida e de 

interesses resultante da celebração desse negócio. 

A expressão da vontade feita no momento da celebração do casamento cria para 

os nubentes deveres legais de natureza diversa. Alguns deles têm caráter notadamente 

patrimonial, podendo até ser incluídos no campo do direito das obrigações, como o dever que 

ambos possuem de prover com o seu trabalho e seus bens o sustento da família, descrito no 

art. 1.567 do Código Civil ao passo que outros possuem uma nuance extrapatrimonial. Como 

a relação entre os cônjuges é regrada por elementos valorativos, a quebra desses preceitos 

influencia diretamente na intimidade dos envolvidos, causando-lhes danos de natureza 

psicológica, que podem ser passíveis de reparação. 

Nas famílias, os períodos de maior crise, que podem gerar o dever de indenizar, 

são resultado dos atritos e incompatibilidades da relação matrimonial, tornando intolerável a 

vida em comum. Essa situação de insuportabilidade por si só não é motivo suficiente para a 

reparação moral; no entanto, é premissa para a violação de direitos da personalidade e dos 

deveres matrimoniais entre os nubentes, quando então ficam preenchidos os requisitos para a 

tutela judicial. 

 

4.1 Deveres decorrentes do casamento e da união estável e sua desobediência 

Quanto aos deveres decorrentes do casamento, prevê o Código Civil: 

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 

I – fidelidade recíproca; 

II – vida em comum, no domicílio conjugal; 

III – mútua assistência; 

IV – sustento, guarda e educação dos filhos; 

V – respeito e consideração mútuos. 

 

Art. 1724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de 

lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. 73 
 

                                            
72 A ideia de união entre homem e mulher como requisito necessário para a celebração do casamento foi afastada 

pelos Tribunais Superiores brasileiros a partir do conhecido julgamento da ADI (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade) nº 4277 e da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 132, nas 

quais ficou reconhecida, por unanimidade de votos, a união estável entre pessoas do mesmo sexo em todo o 

território nacional por meio de uma interpretação extensiva dada ao art. 226, §3º da Constituição Federal. 

Posteriormente, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou resolução que obriga os cartórios 

brasileiros a celebrar o casamento civil homoafetivo e a converter a união estável em casamento. 
73 BRASIL. Código Civil de 2002. Lei nº 10.406 de 2002. 
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A especificação dos deveres matrimoniais é consequência do já superado sistema 

de determinação da culpa para a decretação da separação judicial. Excluindo-se os deveres de 

mútua assistência e de guarda e educação dos filhos, os demais, em razão da falta de sanção 

legal em caso de inadimplemento no transcorrer do matrimônio, representam apenas padrões 

de comportamento incentivados pelo ordenamento jurídico, expressando uma forma de 

intervenção do Estado na vida privada das pessoas. 
74

 

Apesar de se reconhecer a importância dos demais deveres matrimoniais, para fins 

deste trabalho, restringir-se-á a apreciação deles em dois: a fidelidade recíproca e o respeito e 

consideração mútuos.  

Com relação ao dever de respeito e consideração mútuos, entende-se que devem 

os cônjuges atentar para os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana um do 

outro, respeitando-os. Nesse contexto, eles ficam proibidos de realizar qualquer ato que 

ofenda a integridade física, psíquica e moral do parceiro. Esse dever confirma o princípio da 

igualdade de tratamento que deve existir entre os cônjuges, previsto no Código Civil e na 

Constituição Federal 
75

, não se sustentando mais o antigo modelo patriarcal de família.  

Na maioria das situações, a desobediência a esse dever resulta da incompreensão 

de pensamentos e ideias diferentes, da falta de diálogo e da ausência da chamada affectio 

maritalis, tornando impraticável a vida em comum e o casamento como um todo. 

Nas exatas palavras de Carlos Roberto Gonçalves: 

O dever, ora em estudo, inspira-se na dignidade da pessoa humana, que não é um 

simples valor moral, mas um valor jurídico, tutelado no art. 1º, III, da Constituição 

Federal. O respeito à honra e à dignidade da pessoa impede que se atribuam fatos e 

qualificações ofensivas e humilhantes aos cônjuges, um ao outro, tendo em vista a 

condição de consortes e companheiros de uma comunhão plena de vida. 76 

 

Caio Mário da Silva Pereira entende que são incluídos no dever de respeito e 

consideração mútuos, “além da consideração social compatível com o ambiente e com a 

educação dos cônjuges, o dever, negativo, de não expor uma ao outro a vexames e descrédito” 

77
. Então, requer-se dos cônjuges um tratamento respeitoso entre si, evitando-se inserir o 

                                            
74 LOBO, Paulo Luiz Netto. As Vicissitudes da igualdade dos deveres conjugais, Revista Brasileira de Direito 
de Família. Ed. Simbiose, n. 29, 1990. 
75 Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos 

cônjuges. 

Art. 226, § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela 

mulher. 
76

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. 6: Direito de família. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 197. 
77 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. V. 5. Atualização de Tânia Pereira da Silva. 

14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 176. 
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respectivo companheiro em uma situação humilhante e vexatória, sujeita ao descrédito, ou 

seja, uma forma de agir inconveniente para pessoas que estão casadas. 

As ofensas efetuadas pelos cônjuges, um contra o outro, dentro do ambiente 

familiar, são marcadas por grandes violações na intimidade. Clayton Reis alerta que “as 

agressões verbais perpetradas pelo cônjuge, que conhece a intimidade, os pontos fragilizados, 

os desvios de conduta e as inseguranças do seu consorte, atingem de forma visceral a 

intimidade do outro” 
78

. 

A fidelidade recíproca constitui a base fundamental do presente estudo. 

Essencialmente ligado ao dever de respeito e consideração mútuos, pode ser conceituado 

como o dever imposto aos cônjuges de se absterem de manter relações sexuais com terceira 

pessoa que não o seu parceiro. Ao contrário dos demais deveres, este tem caráter negativo, 

configurando uma obrigação de não fazer, pois não envolve a prática de uma conduta e sim 

uma renúncia.  

Esse dever de fidelidade exigido dos nubentes é resultado do fato de que a 

sociedade brasileira adota a monogamia como regra formal. É por isso que um dos 

impedimentos legais para o casamento é exatamente o fato de a pessoa já ser casada, como se 

depreende da leitura do art. 1.521, inciso VI do Código Civil. No entanto, o que se percebe na 

prática, é a existência de um direito legislado, presente nas leis, e um direito “praticado”, que 

é aquele visto na realidade, na ação, fruto do chamado “jeito brasileiro” 
79

. 

A significância da fidelidade dentro do casamento é tanta que os especialistas no 

assunto tendem a aumentar o rol de atos que podem caracterizar desobediência a esse dever. 

Assim, não haveria necessidade da conjunção carnal para a consumação da quebra à 

fidelidade, estando os atos preliminares, como o namoro, incluídos nessa situação. 

A fidelidade deve ser vista do ponto de vista físico e moral. Ela representa tanto a 

“manutenção de relações sexuais exclusivamente com o outro cônjuge” como um “dever de 

lealdade de cada membro do casal em relação ao outro” (Wald; Fonseca, 2013).  

A desobediência a esse dever configura adultério, “indicando a falência da moral 

familiar, além de agravar a honra do outro cônjuge. Se extrapolar a normalidade genérica, 

pode ensejar indenização por dano moral” 
80

. Para tanto, basta uma só transgressão ao dever 

de fidelidade, por parte do marido ou da mulher, não se exigindo a continuidade das relações 

                                            
78 REIS, Clayton.Dano Moral. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 281. 
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 A obra “O jeito na cultura jurídica brasileira”, escrita pelo americano Keith S. Rosenn, traz maiores 

informações sobre a aplicação do “jeito brasileiro” no âmbito jurídico. 
80 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. 6: Direito de família. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 191. 
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com a terceira pessoa. Além disso, constitui causa para a separação judicial litigiosa, nos 

termos do art. 1.573, I do CC 
81

, aliado ao fato de representar crime de bigamia caso o 

cônjuge que infringiu seu dever contraia novo casamento ainda sendo casado. 

Ressalte-se aqui que, apesar de juridicamente não haver diferenças, do ponto de 

vista social, o adultério da mulher pode ser considerado mais grave que o cometido pelo 

homem, pois ela corre o risco de engravidar em razão de suas relações extraconjugais, 

“introduzindo prole alheia dentro da família ante a presunção da concepção de filho na 

constância do casamento prevista no art. 1.597 do Código Civil, transmitindo ao marido 

enganado o encargo de alimentar o fruto de seus amores” 
82

.  

William Paiva Marques Júnior entende que essa constatação decorre da 

perpetuação de valores jurídicos machistas. Citando Mary del Priore, o autor afirma que “a 

fidelidade conjugal era sempre tarefa feminina. A falta de fidelidade masculina, vista como 

um mal inevitável que se havia de suportar. Era sobre a honra e a fidelidade da esposa que 

repousava a perenidade do casal. Ela era a responsável pela felicidade dos cônjuges” 
83

. 

Realmente, os documentos históricos demonstram que, antigamente, o adultério 

masculino só era punido caso praticado com mulher casada, sofrendo o homem a punição por 

ser cúmplice do adultério da mulher e não por ele mesmo ser adúltero. A infidelidade 

masculina sempre foi mais tolerada quando comparada à da mulher, tradicionalmente vista em 

uma situação de inferioridade. 

Entretanto, fato é que, jurídica e moralmente, a infidelidade de ambos é digna de 

reprimenda por causar desequilíbrio no ambiente familiar. 

Um ponto fundamental para a verificação da viabilidade de responsabilização 

civil nos casos em foco é a especificação de quais atos dão ensejo à violação ao dever de 

fidelidade. Conforme já mencionado anteriormente, não é apenas o adúltero que viola o dever 

de fidelidade recíproca. O adultério é apenas uma das espécies de transgressão ao dever 

mencionado. Os considerados atos injuriosos também podem ser incluídos para essa 

finalidade, como o namoro virtual e a inseminação artificial heteróloga não consentida. 

                                            
81 A Emenda Constitucional nº 66, de 2010, alterou a redação do §6º do art. 226 da Constituição Federal, 

permitindo que, independentemente de qualquer prazo anterior, o casamento civil possa ser dissolvido pelo 

divórcio. 
82 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, v. 5: direito de família. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 147. 
83 JÚNIOR, William Marques Paiva. Aspectos jurídico-hermenêuticos na análise literária de elementos 

dialógicos na interface de Dom Casmurro de Machado de Assis e São Bernardo de Graciliano Ramos. 

Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=5e751896e527c862> Acesso em: 21.04.2015. 
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Sobre o assunto, informa Rolf Madaleno
84

: 

É amplo, portanto, o conceito de infidelidade, constituindo o adultério apenas uma 

de suas espécies. Contudo, a fidelidade muito mais representa um estado de espírito 

do que um mandamento legal, diz Domingos Sávio Brandão Lima. No Direito 

brasileiro, que segue a cultura ocidental, construída à luz dos costumes judeus-

cristãos e que restringem as relações sexuais à figura dos cônjuges, quebrar o dever 

de fidelidade num relacionamento, que deve ser eminentemente monógamo, é 
romper com um acordo conjugal que se sustenta no amor, na estima e no mútuo 

respeito, ofendendo, ademais, a instituição jurídica do casamento. 

[...] 

E, como conteúdo ético e jurídico, a fidelidade conjugal não se limita à obrigação de 

fidelidade sexual, mas, sim, a aliança matrimonial importa em preservar essa 

fidelidade moral. (...) O adultério é contra a lei ou contra a vontade de Deus, 

complementa Pittman, mas a infidelidade é contra o casamento, exatamente porque 

rompe os acordos conjugais que variam de casal para casal, de cultura para cultura e 

da própria condição social dos conviventes, mas que representam, sempre, alianças 

formadas com o objetivo de dar paulatina estabilidade ao casamento. 
 

Continua o referido autor afirmando que, por meio do casamento, cada consorte 

abdicou de sua liberdade sexual, abrindo mão do direito de unir-se de forma sexual ou em 

intimidade excessiva com qualquer pessoa que seja estranha ao casamento ou união estável.  

Washington de Barros Monteiro, referindo-se ao Código Civil de 1916, entende 

que esse dever de integridade deve ser observado enquanto persistir a sociedade conjugal, 

mesmo que os nubentes estejam separados de fato, só terminando com a morte de um deles, 

nulidade ou anulação do casamento, separação e divórcio
85

. No entanto, esse posicionamento 

foi revisto com a entrada em vigor do Código de 2002, pois este, no art. 1.723, §3º, admite a 

constituição de união estável entre pessoas separadas de fato, tornando lei a ideia já propagada 

pela jurisprudência de que a simples vontade de terminar com a vida conjugal bastaria para 

desconfigurar a situação de adultério. 

As formas de infidelidade evoluíram a um ponto em que se fala atualmente na 

chamada “infidelidade virtual”. Esta, alimentada pela massificação da utilização da rede 

mundial de computadores, é compreendida pelo início e continuidade, por parte de um dos 

cônjuges ou companheiros, de contato com pessoa ausente fisicamente, desenvolvendo 

relações de afeto entre eles. 
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Assim, o consorte infiel, simultaneamente na condição de casado, cria um 

relacionamento virtual, via computador, “dedicando ao seu cúmplice atenção e sentimentos 

que, muitas vezes, furta ao seu legítimo companheiro ou cônjuge” 
86

.  

Em face das inúmeras possibilidades de infração a esse importante dever 

matrimonial, potencializadas pela modernização dos meios de comunicação, a impunidade do 

cônjuge leviano não pode persistir, sob pena de violação dos princípios constitucionais que 

regem o ordenamento brasileiro. Ao cônjuge lesado, surge o direito de acionar o Poder 

Judiciário, com o objetivo da compensação pelos danos eventualmente sofridos, 

independentemente da possibilidade de promover a dissolução do casamento através do 

divórcio. 

Com efeito, decisões judiciais já aceitaram uma troca de mensagens como prova 

de traição, conforme sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Brasília, cuja ementa retrata 

bem a situação ora em estudo: 

EMENTA: DIREITO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL- 

DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES CONJUGAIS – INFIDELIDADE – SEXO 

VIRTUAL (INTERNET) – COMENTÁRIOS DIFAMATÓRIOS – OFENSA À 

HONRA SUBJETIVA DO CÔNJUGE TRAÍDO – DEVER DE INDENIZAR – 

EXEGESE DOS ARTS. 186 E 1.566 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PEDIDO 
JULGADO PROCEDENTE. (TJ/DF. 2ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF. 

Processo nº 2005.01.1.118170-3. Juiz Jansen Fialho de Almeida. DJe: 14.07.2009). 
 

Assim, a infidelidade conjugal tanto pode ser motivo para a ocorrência do 

divórcio, como pode fundamentar uma demanda de reparação por danos morais, caso haja 

violação da dignidade da vítima. 

Ocorre que existe uma dificuldade ínsita a essa espécie de demanda judicial, que é 

a obtenção de uma prova lícita para respaldar o pedido, tendo em vista que privacidade e 

intimidade também são direitos protegidos pela Constituição Federal, que veda a utilização de 

provas obtidas por meios ilícitos 
87

. O simples receio ou suspeita do nubente traído não 

apresenta a força necessária para comprovar os atos de infidelidade. Para tanto, seria preciso, 

por exemplo, um flagrante, mensagens, e-mails ou outras formas de comunicação com a 

pessoa estranha ao casamento, cujo acesso muitas vezes não configura ato lícito, impedindo 

seu emprego dentro do processo. 
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Contrapondo-se a isso, pode-se dizer que a convivência entre os consortes acaba 

relativizando essas garantias de privacidade, pois cada um deles obtém livre acesso a 

informações de natureza originalmente particular. A colheita das provas, nesses casos, é lícita, 

pois a intimidade pessoal se descaracterizou em intimidade do casal no momento em que 

houve o compartilhamento das eventuais senhas de acesso aos documentos. 

A produção de provas para o caso específico objeto deste estudo pode ser 

considerada fácil quando comparada com outras situações, pois aqui existe a possibilidade de 

realização do exame de investigação de paternidade para averiguar a ascendência da criança 

supostamente fruto de relações extramatrimoniais. 

 

4.2 O Direito à Honra 

A honra compõe o rol dos chamados direitos da personalidade, que requerem 

especial atenção em razão de sua primordialidade frente aos demais direitos. Ela está 

relacionada à ideia de estima, glória, fama, grandeza, honradez, honestidade. Pode-se dizer, 

então, que a honra é formada pelas qualidades que caracterizam a dignidade pessoal, o bom 

nome, a reputação. “A proteção à honra consiste o direito de não ser molestado, injuriado, 

ultrajado ou lesado na sua dignidade ou consideração social”, complementa o autor Sidney 

Guerra 
88

. 

O mesmo Sidney Guerra aduz que 

 

A honra é um bem inerente à própria pessoa, da qual não poderá divorciar-se, está 

diretamente relacionada ao aspecto da moral, dos valores mais importantes, de poder 

andar de cabeça erguida, de ter um nome, de ter uma boa referência, enfim, de poder 

se olhar no espelho e verificar que, de fato, trata-se de uma pessoa honrada. 

No direito à honra, a pessoa é vista, frente à sociedade, em função do valor que lhe é 

atribuído no contexto social. Ocorrendo a lesão da honra, de imediato, a pessoa cujo 

direito foi violado se sente diminuída, desprestigiada, humilhada, constrangida, 

sofrendo perdas enormes tanto no aspecto financeiro, como no aspecto moral, pois a 

lesão se reflete de imediato na opinião pública, que logo adota em relação a ela uma 
postura negativa, implicando naquelas perdas.  

 

Honra é a “dignidade pessoal refletida na consideração dos outros e no sentimento 

da própria pessoa”, delimita Adriano de Cupis 
89

. Para o autor, esse direito da personalidade 

tem valor inestimável, pois o prestígio da pessoa no meio social constitui pressuposto capital 

                                            
88

 GUERRA, Sidney. O direito à privacidade in Dimensões Jurídicas da Personalidade na Ordem 

Constitucional Brasileira. Org.: Joyceane Bezerra de Menezes. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. 
89 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Tradução de Afonso Celso Furtado Rezende. São Paulo: 

Quorum, 2008, p. 122. 
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para sua progressão de vida e a consciência da própria dignidade é símbolo de satisfação 

espiritual. 

Já é entendimento pacificado da doutrina especializada no assunto que a honra, 

que possui um evidente cunho moral, é composta dois aspectos que devem ser considerados: 

o objetivo e o subjetivo. No sentido objetivo, a honra está ligada à ideia que a sociedade como 

um todo tem daquela determinada pessoa, a sua fama e prestígio. O aspecto subjetivo, por sua 

vez, diz respeito ao próprio “eu”, àquilo que o indivíduo pensa sobre ele mesmo, quais as suas 

virtudes e a sua autoestima. 

A importância da proteção à honra se verifica também pelo fato de que sua 

violação pode motivar os crimes de injúria, calúnia ou difamação, conforme os ditames legais 

prescritos pelo Código Penal. Essa tutela penal inegavelmente influenciou o enfoque da 

proteção civil da honra, que é mais recente quando comparado àquela. Exemplo disso é o fato 

de o Código Civil de 2002 utilizar por diversas vezes os termos “calúnia”, “difamação” e 

“injúria” na sua redação. A transgressão à honra de determinada pessoa poderá ainda ter seus 

efeitos potencializados caso a opinião pública tome conhecimento do assunto por meio de 

qualquer dos meios de comunicação existentes, principalmente porque a sociedade é 

vulnerável a fatos negativos ou desagradáveis. 

A atual Constituição Federal incluiu expressamente a proteção à honra, através da 

indenização por danos materiais e morais porventura ocorridos com sua violação 
90

. Essa 

ofensa que caracteriza o direito à reparação decorre da prática de ato ilícito que ultrapassa o 

patrimônio do lesado, como sua integridade física, tranquilidade, bem-estar e reputação.  

Quanto a sua incidência no Direito das Famílias, notadamente no casamento, 

esclarece Christianne de Alcântara Belfort: 

 

No caso de dano moral provindo da relação matrimonial há de se distinguir o dano 

resultante da dissolução do casamento e o resultante da violação do dever conjugal, 

uma vez que no primeiro caso é natural o abalo psíquico, porém totalmente aceitável 

ressaltando-se sempre que ninguém é obrigado a manter-se em um casamento que já 

não deseja, já no caso da infidelidade, é necessária que a conduta do consorte 

descumpridor do dever conjugal cause ao outro cônjuge situação de sofrimento 

excessivo, além da simples frustração do amor não correspondido, como, por 

exemplo, exposições vexatórias e humilhantes, onde o cônjuge traído fique exposto 
ao papel de bobo, sendo alvo de piadas e insinuações que o ridicularizem perante a 

sociedade. 91 

                                            
90

  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. 
91 BELFORT, Christianne Grazielle Rosa de Alcântara. A traição como objeto de indenização por danos 

morais. Disponível em:  



53 

 

 

Ora, quando a esposa cria e desenvolve um relacionamento extramatrimonial a 

ponto de resultar o nascimento de uma criança da relação, resta estreme de dúvidas o 

sofrimento passado pelo cônjuge traído, ante a materialização da infidelidade diante de si. 

Merece maior reprimenda ainda a conduta desonrosa da mulher que, não satisfeita em 

descumprir com seus deveres conjugais, induz em erro o parceiro nubente, fazendo-o 

acreditar que o filho é do casal. O homem, de boa-fé e confiando na presunção de paternidade 

determinada pelo matrimônio 
92

, trata a criança como se seu filho fosse, inclusive empregando 

todos os esforços no sentido de fornecer a ela uma vida decente, por força do dispositivo legal 

que obriga os cônjuges a concorrer para o sustento da família e educação dos filhos 
93

.  

A conduta da esposa, nesse caso, demonstra sua intenção de ridicularizar e lesar o 

cônjuge traído, não havendo necessidade de uma produção de provas mais aprofundada 

quanto ao dano ocasionado. Com a exposição da situação a terceiros, a honra e prestígio que o 

homem possuía, já abalada em seu aspecto subjetivo, acaba por desmoronar por completo 

perante a sociedade, lesionando-o em sua dignidade humana. 

 

4.3 A ocultação da paternidade biológica 

Qualquer espécie de relacionamento, principalmente o amoroso, configura um ato 

de prodigalidade, no qual as pessoas envolvidas renunciam a certos direitos com a finalidade 

de permanecerem conectadas entre si. O senso comum supõe que os parceiros previamente 

sabem ao que estão formando vínculos e quais as perspectivas que podem ter com a situação 

criada. Isso é ainda mais evidente no casamento, que tem previsão dos direitos e deveres de 

cada um dos cônjuges estabelecida em lei. 

No matrimônio, as duas pessoas comprometidas “demonstram suas intenções em 

estabelecer ampla e total solidariedade e comunhão de vida, caracterizando-se por respeito, 

assistência, consideração, fidelidade e companheirismo mútuos, bem como renúncia à 

                                                                                                                                        
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11194> Acesso 

em: 15.04.2015. 
92 A presunção de paternidade é determinada pelo art. 1.597 do Código Civil, que prevê, dentre outras hipóteses, 

ser concebido na constância do casamento o filho nascido cento e oitenta dias, pelos menos, depois de 

estabelecida a convivência conjugal. Além disso, o mesmo Código estabelece que o adultério da esposa, mesmo 

que confessado expressamente, não é suficiente para ilidir a presunção de paternidade do marido. 
93 Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, 

para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. 
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concepção individualista e egoísta em prol do grupo familiar, da célula, do coletivo” 
94

. Sendo 

um modelo ideal de relação amorosa a ser seguida, o casamento e seus aspectos refletem nas 

demais espécies de relacionamento, que nele se fundamentam. Tanto é que, no namoro e no 

noivado, por exemplo, que são etapas prévias do matrimônio, o dever de fidelidade também é 

exigido e esperado. 

Sabe-se que o casamento, em razão da influência de algumas regras contratuais na 

sua formação, não possui caráter obrigatório, configurando-se em uma liberalidade das partes 

e decorrendo do seu poder de escolha. Além disso, como ele deve ser necessariamente 

bilateral, os anseios e expectativas provêm de ambos os nubentes. Assim, uma vez assumido o 

compromisso do matrimônio, os consortes têm que obedecer e aturar todos os encargos dele 

decorrentes, pois um contrato é considerado lei entre as partes que o celebram. 

A infidelidade caracteriza nítida transgressão aos deveres matrimoniais e, como 

tal merece uma reprimenda do ordenamento jurídico. Não é pelo fato de o contrato ser para 

fins matrimoniais que ele vai perder sua natureza essencial, conforme explica Maria Berenice 

Dias: 

Sabe-se que o descumprimento de qualquer obrigação contratual pode gerar o dever 

de indenizar. Realmente não haveria porque isentar o cônjuge, descumpridor de seu 

dever, da responsabilidade de indenizar o cônjuge sofredor da ofensa. Não é o caso 

de tratar no tema inerente à natureza jurídica do casamento. Mesmo considerando as 

características peculiares do ato, é certo que o matrimônio, como qualquer contrato, 

gera deveres, compromissos. 

 

O contrato de casamento tem instrumentos para sua rescisão, da mesma maneira 

que ocorre com um contrato comum. Aqui, esse instrumento para a dissolução do pacto 

matrimonial está previsto em lei: o divórcio. Portanto, nenhuma pessoa é obrigada a contrair 

núpcias com outrem ou permanecer em um relacionamento que não lhes proporciona 

satisfação, seja qual for o motivo. Nesse contexto, caso um dos cônjuges não queira mais 

manter a condição de casado, não pretendendo cumprir os deveres relacionados a um 

relacionamento afetivo, deve ele terminar o pacto antes que ocorra a violação de qualquer de 

suas cláusulas, como o dever de fidelidade. 

Configurando-se a violação a esse dever, portanto, tem a parte lesada direito à 

reparação contra eventuais danos sofridos, pois o responsável pela traição (na situação de 

                                            
94 BELFORT, Christianne Grazielle Rosa de Alcântara. A traição como objeto de indenização por danos 

morais. Disponível em:  

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11194> Acesso 

em: 15.04.2015. 
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omissão da paternidade biológica, a esposa) poderia ter evitado a situação com o simples 

pedido de divórcio. Optando ela em permanecer casada, mesmo cultivando relação 

extramatrimonial, resta comprovada sua má-fé e intenção de ofender o parceiro consorte. 

A ocultação da verdadeira paternidade do filho advindo da relação adúltera, na 

qual a esposa, empregando seus esforços, consegue ludibriar o marido a ponto de fazê-lo 

registrar a criança como seu descendente, não merece passar despercebida 
95

. Percebe-se, 

nesse caso, a presença de todos os requisitos necessários à imputação de responsabilidade 

civil por danos morais à mulher. 

Primeiramente, o dano, que tem natureza moral, é inconteste. A posterior 

revelação de que o marido na verdade nunca foi o pai biológico da criança supostamente fruto 

de relacionamento do casal, que pode ser comprovada com exame pericial de análise de DNA, 

ocasiona grande abalo psicológico e sofrimento interno ao cônjuge traído, descobrindo que a 

criança com quem criou laços de afetividade e nascida da sua mulher na constância do 

casamento não é sua.  

Há uma verdadeira quebra do dever de confiança por parte da mulher ao ludibriar 

o marido, sobre quem recaem os reflexos de sua conduta leviana. O ofendido tem sua vida 

familiar e social atingidas de forma ampla, haja vista que a sociedade o enxerga como o pai da 

criança, passando a conviver com o constrangimento e a humilhação da verdade. O não 

conhecimento do fato de não ser o pai verdadeiro da criança atinge a dignidade e a honra do 

marido, tanto em seu aspecto subjetivo com no objetivo, criando sentimentos de menosprezo 

e traição. 

Em segundo lugar, o ato ilícito restou configurado com a violação dos deveres 

conjugais de lealdade, fidelidade, respeito e consideração mútuos, não observados pela 

esposa. Ela, ao deliberadamente omitir a paternidade biológica do filho ao marido, mantendo-

o na ignorância sobre um dos mais relevantes fatos da vida de uma pessoa, desobedeceu ao 

dever de sinceridade, típico das relações conjugais 
96

 e fruto de uma interpretação extensiva 

dada ao dever de respeito e consideração mútuos indicado no Código Civil de 2002. 

Por fim, tem-se o nexo de causalidade caracterizado pela ação praticada pela 

esposa infiel, que infringiu os principais deveres decorrentes do casamento e ainda induziu em 

erro seu parceiro, fazendo-o acreditar que o filho do então cúmplice era na verdade dele. O 

                                            
95 Principalmente com a modificação realizada na Lei de Registros Públicos pela Lei 13.112/2015, alterando os 

itens 1º e 2º do seu art. 52 para permitir à mulher, em igualdade de condições, proceder ao registro do 

nascimento do filho. 
96 Sobre o assunto, convém destacar a leitura do seguinte julgado do STJ: REsp nº 742.137/RJ. Rel. Ministra 

Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 21.08.2007, DJ 29.10.2007. 
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adultério, que originou o problema da identidade biológica da criança, é potencialmente capaz 

de causar graves danos psicológicos ao pai, que foi enganado acerca da legítima filiação. 

Ressalte-se que não é a relação extramatrimonial em si a fonte da necessidade de 

indenização pelos danos morais, pois atualmente não mais se analisa o critério da culpa de 

qualquer dos cônjuges para o desaparecimento do vínculo afetivo e o fim do casamento, ante 

a mudança constitucional que suprimiu qualquer requisito existente para o pedido de divórcio. 

O que importa são os efeitos negativos e desfavoráveis à vida pessoal e social do ofendido, o 

qual teve a expectativa da paternidade destruída pela então esposa, acarretando-lhe dor, 

humilhação e baixa autoestima. 

Um dano causado por uma pessoa conhecida e amada deve ser considerado maior 

do que aquele gerado por pessoa completamente estranha, principalmente quando esse dano 

reflete na reputação do lesionado. Se o ordenamento jurídico reprime as eventuais lesões 

existentes entre indivíduos que não se conhecem, com muito mais razão deve punir as 

agressões entre familiares, situação em que o vínculo afetivo é mais profundo e o desrespeito 

a ele é percebido com maior clareza. 

Inclui-se ainda o fato de que a súbita retirada da condição de pai em relação ao 

cônjuge traído configura um acontecimento a nível trágico para qualquer pessoa. Toda pessoa 

humana procura, ao longo da vida, construir planos e traçar objetivos na busca da felicidade. 

Em grande parte dos casos, essa procura pela felicidade passa pelo casamento, pela comunhão 

de vidas. Apesar de estar positivado e consagrado constitucionalmente, pode-se dizer que o 

direito à busca da felicidade existe, sendo inclusive um direito fundamental 
97

. 

Nesse contexto, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou 

favoravelmente ao direito constitucional à busca da felicidade, “verdadeiro postulado 

constitucional implícito e expressão de uma ideia-força que deriva do princípio da essencial 

dignidade da pessoa humana” 
98

. A repentina descoberta de que a parceira nubente faltou com 

o dever de sinceridade e fidelidade danifica a concepção de vida feliz que ele pressupunha ser 

permanente. 

 

                                            
97 O Projeto de Emenda Constitucional nº 19/2010, conhecido pela alcunha de “PEC da felicidade”, pretende 

alterar a redação doa art. 6º da Constituição Federal para incluir no rol dos direitos sociais a busca da felicidade 

por cada indivíduo e pela sociedade como um todo. 
98 STF. RE nº 477.554 AgR. Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.08.2011, DJe 

26.08.2011. 
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4.3.1 Análise jurisprudencial 

Instados a se manifestar sobre o assunto, os tribunais brasileiros têm admitido a 

procedência das ações de reparação de danos morais por violação aos deveres conjugais de 

fidelidade, respeito e consideração mútuos, quando há grave humilhação e exposição 

vexatória do outro cônjuge.  

Nesse ínterim, urge salientar que esses tribunais entendem que a reparação 

pecuniária, em casos de adultério, só é devida pelo cônjuge infiel quando a transgressão ao 

deve de fidelidade ultrapassar a normalidade genérica. O simples rompimento da relação 

conjugal, por si só, não legitima a concessão de danos morais, como se vê: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE DEVERES MATRIMONIAIS. 
ADULTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. A melhor doutrina e 

jurisprudência pátrias orientam-se no sentido da desconsideração da culpa para a 

dissolução da sociedade conjugal. Para a responsabilização civil de um dos 

consortes não basta violação dos deveres do casamento, é necessário um 

comportamento ilícito de sua parte que desborde dos limites do razoável, 

considerando os padrões de ética e moral, e que seja capaz de gerar efetivo dano ao 

outro. Eventual mantença de relacionamento extraconjugal não é suficiente para a 

configuração do dever de indenizar. Lições doutrinárias e precedentes 

jurisprudenciais. (TJ-RS - AC: 70057444416 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa 

Franz, Décima Câmara Cível, Data de Julgamento: 28.11.2013, Data de Publicação: 

DJ 09/12/2013). 

 

No mesmo sentido, entendeu-se que o adultério, embora seja justa causa para o 

fim do casamento, não implica automaticamente em dever de reparação pecuniária: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. FIM 

DO CASAMENTO. ADULTÉRIO. 1. O adultério, aqui reconhecido, é justa causa 

para o fim do relacionamento, mas não implica, ipso facto, dever de reparação 

pecuniária às dores que seu conhecimento gera no cônjuge traído. É evidente que a 

ruptura de um casamento prolongado e, de regra, com intenso relacionamento 
afetivo traz em si mágoas, sensação de abandono, frustração de sonhos (...). São 

lamentáveis e tristes fatos da vida. Porém não ensejam a responsabilização civil 

quando causam o fim das relações matrimoniais. (TJ-RS, AC nº 70041984683, 

Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Oitava Câmara Cível, Data de Julgamento: 

28/07/2011). 

 

Na instância extraordinária, o Superior Tribunal de Justiça já possui precedentes 

no sentido de que o pai biológico da criança não ser solidariamente responsável a indenizar o 

marido traído. O argumento utilizado é de que a ação praticada pelo terceiro, estranho à 

relação conjugal, embora mereça repulsa do ponto de vista moral, não configura nenhum 

ilícito civil ou criminal, ante a inexistência de norma que obrigue o cúmplice a guardar e 

proteger a integridade do casamento alheio ou a confessar a qualquer pessoa que possui uma 

relação extraconjugal.  
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A Quarta Turma do STJ assim se manifestou sobre o tema: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ADULTÉRIO. AÇÃO 

AJUIZADA PELO MARIDO TRAÍDO EM FACE DO CÚMPLICE DA EX-

ESPOSA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE 

NORMA POSTA. 

1. O cúmplice de cônjuge infiel não tem o dever de indenizar o traído, uma vez que 

o conceito de ilicitude está imbricado na violação de um dever legal ou contratual, 
do qual resulta dano para outrem, e não há no ordenamento jurídico pátrio norma de 

direito público ou privado que obrigue terceiros a velar pela fidelidade conjugal em 

casamento do qual não faz parte. 

2. Não há como o Judiciário impor um “não-fazer” ao cúmplice, decorrendo disso a 

impossibilidade de se indenizar o ato por inexistência de norma posta – legal e não 

moral – que assim determine. O réu é estranho à relação jurídica existente entre o 

autor e sua ex-esposa, relação da qual se origina o dever de fidelidade mencionado 

no art. 1.566, inciso I, do Código Civil de 2002. 

3. De outra parte, não se reconhece solidariedade do réu por suposto ilícito praticado 

pela ex-esposa do autor, tendo em vista que o art. 942, caput e § único, do CC/02 

(art. 1.518 do CC/16), somente tem aplicação quando o ato do co-autor ou partícipe 
for, em si, ilícito, o que não se verifica na hipótese dos autos. (STJ. REsp 

1.122.547/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em: 

10.11.2009, DJe: 27.11.2009). 

 

A desconsideração à estabilidade do casamento alheio, assim, não é uma conduta 

idônea para a imposição de reparação por danos materiais ou morais sofridos pelo marido 

traído. A dor experimentada por ele decorreu da quebra do dever de confiança e fidelidade 

existente entre os nubentes, ao qual estava obrigada a esposa, e não de ato praticado por 

estranho, de quem nada se esperava. 

O Recurso Especial nº 922.462/SP, também julgado pelo STJ, é a decisão judicial 

que retira qualquer dúvida que possa existir quanto à viabilidade do pedido de indenização 

por danos morais em razão da omissão da sobre a verdadeira paternidade biológica de filho 

nascido na constância do casamento. Sua ementa, que sintetiza todos os aspectos do assunto 

até então abordados, é redigida nesses termos: 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ALIMENTOS. IRREPETIBILIDADE. 

DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FIDELIDADE. OMISSÃO SOBRE A 

VERDADEIRA PATERNIDADE BIOLÓGICA DE FILHO NASCIDO NA 
CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DOR MORAL CONFIGURADA. 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. 

1. Os alimentos pagos a menor para prover as condições de sua subsistência 

são irrepetíveis. 

2. O elo de afetividade determinante para a assunção voluntária da 

paternidade presumidamente legítima pelo nascimento de criança nascida 

na constância do casamento não invalida a relação construída com o pai 

socioafetivo ao longo do período de convivência. 

3. O dever de fidelidade recíproca entre os cônjuges é atributo básico do 

casamento e não se estende ao cúmplice de traição a quem não pode ser 

imputado o fracasso da sociedade conjugal por falta de previsão legal. 

4. O cônjuge que deliberadamente omite a verdadeira paternidade biológica 
do filho gerado na constância do casamento viola o dever de boa-fé, 
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ferindo a dignidade do companheiro (honra subjetiva) induzido a erro 

acerca de relevantíssimo aspecto da vida que é o exercício da paternidade, 

verdadeiro projeto de vida. 
5. A família é o centro de preservação da pessoa e base mestra da sociedade 

(art. 226 CF/88) devendo-se preservar no seu âmago a intimidade, a 

reputação e a autoestima dos seus membros. (STJ. REsp 922.462/SP, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado 

em:04.04.2013, DJe: 13.05.2013). 

 

O voto do relator merece destaque por deixar claro que nem mesmo a forma 

de comportamento do cônjuge traído dentro do ambiente familiar afasta a necessidade de 

indenização nesse caso. A mulher poderia alegar, como o fez no caso concreto, a 

indiferença e frieza do marido na relação conjugal em uma tentativa de imputar a ele a 

culpa pelo fracasso da relacionamento. No entanto, nenhuma alegação se mostra aceitável 

para a ocultação da informação de que a criança tutelada pelo casal pertencia ao amante 

da esposa. O eventual desinteresse ou falta de disposição não legitimam a ocorrência do 

adultério nem anulam o dano moral sofrido pelo nubente enganado. 

Além disso, nos termos do voto do relator, não se pode falar “em 

compensação de culpas no direito de família, já que a fidelidade é dever incondicionado 

de ambos os cônjuges, haja vista a igualdade de direitos e deveres reciprocamente 

impostos”. 

Logo, infere-se que a desobediência remota do dever conjugal da fidelidade 

recíproca não é capaz de produzir efeitos indenizatórios. Mas, em caso de lesão à 

dignidade do cônjuge traído, através de exposições excessivas ou ataques à sua honra, a 

reparação moral torna-se viável. E ficou comprovado que a ocultação da paternidade 

biológica de filho nascido durante o casamento tem o condão de repercutir negativamente 

na vida da pessoa alvo da trama. 

Consequentemente, recai no cônjuge adúltero e responsável pela omissão da 

verdade a obrigação de reparar os danos morais causados ao seu consorte, por meio de 

montante pecuniário que amenize os prejuízos decorrentes de sua conduta e que o 

repreenda de forma satisfatória, mas evitando o enriquecimento sem causa, levando em 

conta a capacidade econômica das pessoas envolvidas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A responsabilidade civil tem se mostrado um instituto essencial na história da 

sociedade. Ela objetiva, através da reprimenda pecuniária, exercer um manejo das ações 

humanas em prol da paz social, desestimulando a violação dos direitos personalíssimos de 

terceiros. Percebe-se que, desde as civilizações mais antigas, o homem sempre se preocupou 

com os efeitos que a desobediência ao direito de outrem poderia causar, prevendo formas de 

reparação dos ilícitos cometidos, inicialmente caracterizadas pela sua desproporcionalidade 

crueldade.  

O instituto em enfoque é contemporaneamente considerado como o ressarcimento 

oriundo da ação ou omissão apta a transgredir direito de terceiros e lhes proporcionar alguma 

espécie de desvantagem. Ele possui várias formas de se manifestar e possui como um dos 

elementos constituintes o dano. 

O dano gerado pela conduta do agente pode ter origem patrimonial ou não. 

Aquele pode ser entendido como o dano que repercute na esfera patrimonial da vítima, em 

seus bens materiais, sendo simplesmente convertida em dinheiro a eventual lesão. Já este, 

conhecido como dano moral e tema central deste trabalho, está relacionado aos danos que 

extrapolam o patrimônio do indivíduo a atingem sua dignidade, culminando no desrespeito 

aos direitos da personalidade. 

A reparação civil por dano moral, em regra, segue os ditames da responsabilidade 

civil subjetiva, sendo necessária, como consequência, a presença do elemento culpa para sua 

configuração e incidência. Isso tudo sem excluir os demais requisitos típicos da 

responsabilidade, quais sejam: ato ilícito praticado pelo agente, dano ou prejuízo e nexo 

causal entre a conduta e o dano. No entanto, a evolução da legislação brasileira tem mostrado 

uma tendência cada vez maior de objetivação da responsabilidade civil, principalmente após a 

entrada em vigor do Código Civil de 2002. E o Poder Judiciário tem seguido a mesma 

direção, pacificando algumas situações específicas como geradoras de dano moral in re ipsa, 

ou seja, presumidos, que não precisam de uma comprovação mais detalhada. 

A celebração do casamento, assim como a união estável, já que a Constituição 

Federal atribui a esta a condição de entidade familiar, cria para os nubentes a obrigação de 

obediência a uma série de deveres. Pela sua afinidade com este trabalho, dois deles merecem 

destaque: a fidelidade recíproca e o respeito e consideração mútuos. Tudo isso aliado à 
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igualdade jurídica existente entre os cônjuges permite a conclusão de que foi abandonada a 

antiga ideia de que somente as mulheres deveriam observar essas normas de comportamento. 

A violação desses deveres enseja motivo idôneo para o pedido de divórcio, bem 

como para a dissolução da união estável. Se a violação dos deveres conjugais for 

acompanhada de transgressões aos direitos da personalidade ou à dignidade de qualquer dos 

consortes, resta patente a incidência dos danos morais, não se podendo falar em não 

ocorrência apenas pelo fato de os envolvidos estarem incluídos em uma entidade familiar. 

Um típico exemplo dessa violação se dá quando a esposa desenvolve relações 

extraconjugais no decorrer do casamento e dessa relação resulta um filho, o qual ela afirma 

enfaticamente que é descendente de seu marido, mesmo não o sendo. A mulher utiliza meios 

para comprovar sua alegação e induz o marido a erro, fazendo-o crer que o filho é dele e 

consequentemente obrigando-o a sustentar a criança. 

Nesse caso específico, não resta dúvidas quanto aos danos de ordem moral 

causados ao cônjuge enganado. A existência da criança e a constatação de sua verdadeira 

paternidade biológica materializam a infração aos deveres conjugais cometida pela mulher, 

que não pode refutar os resultados obtidos por procedimentos científicos de grande acerto. O 

fato de ela, mesmo sabendo desde o começo quem era o procriador de seu filho, omitir essa 

informação do cônjuge demonstra sua má-fé e vontade de fraudar a situação criada, para 

benefício próprio. Sua conduta acaba atingindo a honra do parceiro nubente, expondo-o a um 

constrangimento perante ele mesmo e à sociedade. 

Tanto é que o Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se manifestar sobre o 

tema, reconheceu a responsabilidade civil da mulher quando do descumprimento ao dever de 

fidelidade, em um contexto em que ocorreu omissão por parte dela da verdadeira identidade 

biológica da criança nascida na constância do casamento. 
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