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RESUMO

Objetiva-se  a  análise  das  repercussões  cíveis  decorrentes  de  situações
desencadeadas  com  o  fim  de  relacionamentos  afetivos,  sobremaneira,  a
caracterização do dano moral e os limites da abrangência de ilicitude para tal fim.
Parte-se, inicialmente, da evolução vivenciada pelo Direito das Famílias no Brasil,
com uma mudança de paradigmas baseada no afeto como elemento propulsor, em
contraponto  a  uma  ordem  anteriormente  calcada  em  valores  patrimoniais  e
patriarcais. Estuda-se os desdobramentos da boa-fé e da confiança nas relações
familiares  e  afetivas.  Após,  faz-se  uma  análise  acurada  acerca  do  instituto  da
responsabilidade  civil  e  seus  consentâneos,  demonstrando  as  realidades
normativas, tanto constitucional quanto infraconstitucional, acerca do tema. Adentra-
se, mais especificamente, no conceito de dano moral e na averiguação do que se
entende por ilicitude, traçando uma crítica sobre a sua delimitação. Por fim, há a
aplicação das conclusões obtidas na análise de decisões proferidas pelo Judiciário
brasileiro, que permitem enxergar a atual realidade sobre a matéria.

Palavras-chave:  Relações  afetivas.  Responsabilização  Civil.  Danos  Morais.
Ilicitude.



ABSTRACT

The present study aims to analyze the civil repercussions in situations triggered by
romantic  relationships  endings,  mainly  characterizing  moral  damage  and  the
infraction limits for this purpose. First, it starts with the evolution experienced by the
Family Law in Brazil and its paradigm shifted to affection as the driving element, from
a previously order  grounded in  wealth  and patriarchal  values.  It  also studies  the
ramifications of good faith, trust in family and personal relationships. After, it makes
an  accurate  analysis  of  the  responsibility  institute,  demonstrating  the  normative
realities on the subject, both constitutional and infra. More specifically, it brings the
concept of moral damage and the investigation of what society means by illegality,
drawing  a  critique  of  its  delimitation.  Finally,  there  is  the  implementation  of  the
conclusions obtained from the analysis of decisions issued by Brazilian courts, which
allows seeing the current reality on the matter.
 
Keywords: Affective relations. Civil responsibility. Moral damages. Illicitness.
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1 INTRODUÇÃO

A  história  das  civilizações  remonta  às  formas  de  agrupamento  dos

indivíduos em núcleos familiares, os quais deram origem ao próprio surgimento das

sociedades  primitivas.  Durante  o  curso  da  história,  percebe-se  que  foram  os

referidos agrupamentos que impulsionaram o desenvolvimento dos povos e etnias e

que propiciaram a sobrevivência dos indivíduos em meio à seleção natural. A família,

desta forma, sempre teve papel marcante em todos os aspectos das construções e

evoluções  sociais,  estando  intimamente  ligada  ao  surgimento  do  próprio  Direito.

Denota-se, portanto, a forte influência exercida pela entidade familiar em todos as

dimensões da vida em sociedade.

Mais do que um conjunto natural, determinado pelas leis da natureza, a

família  se  compreende  como  um  fenômeno  social,  dotada  de  diversas

peculiaridades  que  reforçam  a  ideia  de  afeto,  boa-fé  nas  relações  entre  seus

integrantes,  solidariedade,  entre  outros  preceitos  que  devem  basear  suas

interações.  Para  além  de  fator  social,  pode  ser  considerada  como  meio  de

desenvolvimento  do  próprio  ser  humano,  mostrando-se  fundamental  para  o

aperfeiçoamento das aptidões e formação da subjetividade.

No que tange à realidade brasileira, em relação à importância delineada

acima,  não  haveria  de  ser  diferente,  merecendo  destaque  a  função  da  unidade

familiar.  Esta  família  que  sempre  foi  pautada  em  traços  patriarcais  e

matrimonializados, vem sofrendo proeminente mudança desde as últimas décadas

do século XX. O advento da Constituição Federal de 1988 e a edição do Código Civil

no  2002  funcionaram  como  válvulas  propulsoras  de  significativas  mudanças

jurídicas, que passaram a acompanhar a realidade social que já vinha se instalando

há algum tempo antes.

Todas  essas  transformações  acompanharam,  de  certo,  o  espírito  de

mudança experimentado no período que antecedeu a derrubada do regime militar,

bem como aquele de redemocratização pós ditadura. Pode-se dizer que o direito foi

mudando  gradativamente  para  acompanhar  os  anseios  sociais.  Esse  novo
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paradigma social brasileiro se encontra galgado nos princípios básicos da dignidade

da  pessoa  humana,  da  isonomia,  da  solidariedade,  dentre  muitos  outros

incorporados ao nosso ordenamento.

Uma nova realidade foi solidificada em todos os pressupostos do direito

de família existentes até então, com a inversão de todo e qualquer dogma existente

relativo à temática, impondo a necessidade de respeito a liberdade e igualdade em

todas  as  relações  afetivas  existentes  hodiernamente.  Desta  forma,  os

relacionamentos  devem  ser  pautadas  apenas  na  máxima  da  valorização  dos

vínculos afetivos, e não em uma ordem patrimonialista e desigual outrora vigente.

Nessa esteira evolucionária, também não poderia ficar de fora a matéria

que trata da salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais inerentes ao próprio

indivíduo, bem como a sistemática para reparação nos casos em que há violação de

tais direitos, consistindo, portanto, no fenômeno da responsabilidade civil, o qual visa

à responsabilização do agente causador de algum dano a outrem, em suas diversas

formas, e a tentativa de retorno da vítima a um estado anterior à ocorrência do dano

ou, ainda, a sua compensação em pecúnia.

Entretanto, por mais solidificado que esteja o assunto, ainda resta grande

celeuma  e  receio  no  que  diz  respeito  à  sua  aplicação  em casos  envolvendo  o

término de relações afetivas no ordenamento jurídico brasileiro, seja por influência

cultural  histórica ou pelo fato  de esta  integrar  o  direito  das famílias,  o que gera

algumas questões que serão adiante suscitadas.

Essa questão da reparação civil,  que é matéria das mais controversas

desde  o  início  de  sua  adoção  pelo  direito  brasileiro,  merece  uma  análise  mais

aguçada, de forma que o presente trabalho tecerá algumas considerações acerca do

tema, principalmente no que tange à sua aplicabilidade nos casos relativos ao direito

de família e, ainda, em situações de término de relacionamentos afetivos, mostrando

em quais casos é plausível a sua caracterização e em quais não se pode cogitar de

sua imputação, fazendo uso, para tanto, de casos práticos para a elucidação das
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questões levantadas.

A metodologia  utilizada  baseia-se  em  um  estudo  descritivo  analítico,

desenvolvido através de pesquisa bibliográfica embasada em trabalhos publicados

sob forma de livros, revistas, publicações especializadas, imprensa escrita, artigos e

dados oficiais publicados na internet que abordem direta ou indiretamente o tema

em análise.
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2 AS RELAÇÕES AFETIVAS NA CONTEMPORANEIDADE

No contexto  da história  da  humanidade,  a  família  é  considerada,  sem

maiores discussões, como sendo a forma de agrupamento mais primitivo, advinda

de fenômenos sociais e biológicos, os quais, em essência, eram voltados para o

instinto de sobrevivência que sempre existiu no homem, desde os seus ancestrais

mais remotos.

Contudo,  essa  ideia  de  manter  vínculos  afetivos  não  é  exclusiva  dos

seres humanos. Entre os seres vivos, sempre existiu o fenômeno do acasalamento,

que pode se manifestar tanto pelo instinto de preservação da espécie, como pela

abominação de todos pela solidão. É certo dizer que parece que todos apenas são

felizes quando têm alguém para amar (DIAS, 2013).

Para além do elemento anímico que une os indivíduos em pares, que

carrega, portanto, um fator natural, é certo que a constituição da família ocorre de

forma espontânea no seio social. Ela pode ser considerada, por conseguinte, como

um agrupamento informal, o qual tem a sua estruturação mediante o direito.

A  estrutura  familiar  pode  ser  considerada  como  um  dos  pilares  da

fundação  do  próprio  Estado  como  forma  de  organização,  segundo  o  seu

intervencionismo histórico, o qual  instituiu a figura do casamento como forma de

regular  os vínculos entre duas pessoas.  Desta forma, pode se considerar que a

família formal era um modo de intervenção demográfica dessa estrutura estatal, na

medida em que apenas ela permitia a reprodução da espécie. Em dado momento

histórico, foi instituído pela sociedade o casamento como regra de conduta (DIAS,

2013).

Junto  desse  modelo  de  família  matrimonializada,  emerge  a  figura  do

homem  como  expressão  de  autoridade  exercida  no  meio  familiar,  como  único

detentor de voz e poder, ao qual cabia todas as decisões, de forma que a esposa e

os filhos deveriam a ele ser submissos, traduzindo, desta forma, o modelo patriarcal

de família. Nesse arquétipo, todos os integrantes se desenvolvem com base no mito



18

da masculinidade.

No que se refere à realidade brasileira, asseveram Cristiano Chaves de

Farias e Nelson Rosenvald (2010, p. 4) que:

Toma-se  como  ponto  de  partida  o  modelo  patriarcal,  hierarquizado  e
transpessoal da família, decorrente das influências da Revolução Francesa
sobre  o  Código  Civil  brasileiro  de  1916.  Naquela  ambientação  familiar,
necessariamente matrimonializada,  impera a regra “até  que a morte  nos
separe”,  admitindo-se o  sacrifício da felicidade pessoal  dos membros da
família em nome da manutenção do vínculo do casamento. 

Contrariamente a essa formação histórica, defende Pereira (1997) que a

família não se trata de um grupo natural, mas, sim, cultural, no qual não devem ser

consideradas apenas as figuras do homem, da mulher e dos filhos, constituindo-se

uma estruturação psíquica, onde há uma função determinada para cada um de seus

integrantes, sem, todavia, estarem necessariamente ligados biologicamente.

Desta  forma,  o  Direito  vem,  no  decorrer  da  história,  regulando  e

legislando em cima dessa estruturação familiar, com o intuito de mantê-la sólida para

que o sujeito possa se desenvolver, trabalhando na construção de si mesmo, e para

que  possa  existir  como  cidadão,  para  auxiliar  no  aprimoramento  das  relações

intersubjetivas e sociais que necessitam de uma ordem jurídica.

2.1 A evolução do pensamento jurídico brasileiro

O ordenamento jurídico brasileiro,  desde o advento da Constituição de

1988, vem passando por processo de evolução intenso, notadamente nos direitos

que se referem à esfera individual.  Esse arcabouço jurídico é regulado,  em sua

maioria, pelas regras contidas no Código Civil, mas, também, por outros dispositivos

esparsos, bem como vem recebendo grande influência do texto constitucional, com

uma nova forma de interpretar o direito.

Essa evolução acelerada se justifica na medida em que o direito não é

uma  ciência  estanque,  que  deve  ficar  cristalizada  e  atingindo  os  mesmos  fins
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almejados  quando  da  criação  de  determinada  norma,  independentemente  de

qualquer mudança. Também não se pode defender que se trata de uma ciência

guiada pelas linhas exegetas, ou seja, que possui um legislador universal que dita

leis válidas para todas as situações, tempos e lugares, sob a exigência de realizar

um direito simples e unitário. Tanto essa unidade como essa simplicidade do direito

seriam a ideia de fundo que guia os juristas seguidores de tal  Escola,  os quais

veneram a codificação, o sistema positivado (BOBBIO, 1995).

Ademais, não é propriamente à codificação em si que pode ser atribuída a

visão de um direito unitário, mas aos seus intérpretes, que passaram a considerar,

fundamentalmente,  a  “vontade  do  legislador”,  na  prática  interpretativa,  como

parâmetro  primordial  ao  seu  desenvolvimento.  Baseada  nos  preceitos  do

positivismo, a Escola em referência acredita no dogma da onipotência do legislador

(BOBBIO, 1995, p. 74-75), o que, de fato, implica que o juiz deve sempre encontrar

a:

[…] resposta para todos os problemas jurídicos no interior da própria lei,
visto  que  nela  estão  contidos  aqueles  princípios  que,  através  da
interpretação,  permitem  individualizar  uma  disciplina  jurídica  para  cada
caso. O dogma da onipotência do legislador implica, portanto, num outro
dogma estreitamente ligado ao primeiro, o da completitude do ordenamento
jurídico.

O  pensamento  positivista  admite  várias  soluções  normativas  para  o

mesmo caso. De outra sorte, a nova concepção hermenêutica, adotada sobretudo

após a Constituição de 1988, ao reverso disso, entende existir apenas uma solução

adequada para cada caso concreto, aproximando, assim, referido caso no momento

da aplicação. De acordo com Lenio Luiz Streck (2002, p. 142):

[…] a teoria positivista das fontes vem ser superada pela Constituição; a
velha teoria da norma dará lugar à superação da regra pelo princípio; e o
velho  modus interpretativo  subsuntivo-dedutivo  –  fundado  na  relação
epistemológica  sujeito-objeto  –  vem  a  dar  lugar  ao  giro  linguístico-
ontológico, fundado na intersubjetividade.

Para  além da  norma  positivada,  através  de  leis  e  códigos,  o  espírito

advindo  com  a  nova  Constituição  impõe  maior  observância  de  seus  preceitos



20

elencados implícita e explicitamente. Passou, então, a Constituição da República a

deixar o papel de coadjuvante no direito brasileiro, para, efetivamente, exigir o seu

cumprimento. Também traz a necessidade de realização de uma espécie de justiça

social, na qual o fim de efetivação da justiça deve sempre ser perseguido.

Para  William  Paiva  Marques  Júnior  (2013),  o  instrumental  clássico,

supedâneo da velha ordem positivada, encontra-se inoperante, de sorte que não se

revela como meio suficiente para dirimir as questões advindas da modernidade, as

quais  encontram sustentação no reconhecimento  da humanização e  dos direitos

fundamentais nas relações jurídico privadas. Logo, faz-se presente a reestruturação

da ordem civil, nos ditames da onda neoconstitucionalista, como forma de superar

valores individualistas arcaicos.

Como bem explicita  José Joaquim Gomes Canotilho (1989),  diante da

incerteza na interpretação do texto constitucional, deve ser atribuído o entendimento

que lhe  dê maior  eficácia.  Assim,  deve ser  conferido  o  sentido  que traga maior

efetividade  à  norma  constitucional,  aplicando  o  chamado  “princípio  da  máxima

efetividade” ou “princípio da interpretação efetiva”.

Destarte, diversamente da ideia positivista, o direito, na atualidade, é visto

como uma disciplina que deve acompanhar seu tempo e as mudanças advindas

através de seu decurso, devendo ser interpretado pelo conjunto das mais diversas

fontes,  e  não  apenas  na  lei  fria  e  dura.  Afinal,  ao  longo  dos  séculos,  foi-se

percebendo  que  seria  impossível  regular  todos  os  fenômenos  sociais,  como

acreditavam os  seguidores  da  Escola  Exegética.  Essa  é  uma ciência  feita  para

atender aos anseios da sociedade contemporânea, para dirimir seus conflitos, e não,

para eternizar dogmas.

2.2 Repersonalização do Direito de Família

No século passado, os valores que imperavam eram diferentes, nos mais

diversos ramos sociais, o que se refletia no conjunto de normas que regulavam a
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realidade daquela época. O Direito Civil era influenciado, em sua maior parte, pelos

valores patrimonialistas, os quais regiam grande parte de todo o ordenamento civil. 

Desta forma, o conjunto de relações era regido de modo que a ideia final

fosse resguardar o patrimônio, em detrimento, muitas vezes, dos indivíduos ao qual

este patrimônio estava vinculado, por isso havia exacerbada proteção ao casamento

como instituto em si, em detrimento de todas as outras formas de relacionamento, as

quais ficavam jogadas em uma espécie de limbo jurídico. “A regulamentação legal

da família  voltava-se,  anteriormente,  para a máxima proteção da paz doméstica,

considerando-se  a  família  fundada  no  casamento  como um bem em si  mesmo,

enaltecida como instituição essencial.” (TEPEDINO, 1997, p. 56).

Tratava-se,  em  verdade,  de  uma  predileção  Estatal  pela  união

matrimonializada,  no  intuito  de  resguardar  o  instituto  do  casamento,  visto  que a

sociedade e o direito tinham forte influência dos valores religiosos, além de ater o

foco normativo  no patrimônio.  Desta  forma,  a  relação  afetiva  que não  estivesse

inserida no único modelo aceito, não era reconhecida nem pela sociedade nem pelo

ordenamento jurídico, constituindo, de forma diametralmente oposta, uma relação

marcada pelo preconceito social e pelo abandono jurídico.

No  mesmo  sentido,  acerca  da  realidade  social  predominante  até  boa

parte do século XX, assevera Luiz Edson Fachin (2003, p. 12-13) que:

Os  três  pilares  fundamentais,  cujos  vértices  se  assenta  a  estrutura  do
sistema  privado  clássico,  encontram-se  na  alça  dessa  mira:  o  contrato,
como expressão mais acabada da suposta autonomia da vontade; a família,
como  organização  social  essencial  à  base  do  sistema,  e  os  modos  de
apropriação,  nomeadamente  a  posse  e  a  propriedade,  como  títulos
explicativos da relação entre as pessoas sobre as coisas.

A família, nesse passo, permaneceu como uma instituição baseada em

valores patriarcais, na qual apenas era aceito o casamento entre homem e mulher,

casamento este que era indissolúvel e que tinha como finalidades a procriação e o

acúmulo de patrimônio.
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Assim, teve vigência no Brasil um Código Civil editado em 1916, mas que

ficou em vigor até o início do século XXI, pautado nos valores anteriormente citados.

Nesse  ínterim,  a ordem  jurídico  civil  permaneceu  inalterada,  ao  passo  que

despontaram cinco diferentes constituições. Ademais, as mudanças implementadas

pela redemocratização pós ditadura militar e a edição da Constituição Cidadã já não

admitiam a existência de um código tão dissonante da realidade contemporânea.

Maria de Fátima Freire de Sá (2004, p. 435-436), elucida que a família faz

uma “travessia para o novo milênio”, com mudança de valores, na qual traz:

[…] consigo um valor que é uma conquista, ou seja, a família não é mais
essencialmente  um núcleo  econômico  e  de  reprodução  em que sempre
esteve  instalada  a  suposta  superioridade  masculina.  Nessa  travessia,
carregamos a 'boa nova' de que ela passou a ser muito mais o espaço para
o desenvolvimento do companheirismo, do amor e, acima de tudo, embora
sempre tenha sido assim, e será, o núcleo formador da pessoa e fundante
do sujeito.

Esse conjunto gradual de mudanças justificou a alteração que modificou o

código que rege as relações privadas no País, com a entrada em vigor, no ano de

2003, do Código Civil sancionado em 2002. Esse é o entendimento de Lôbo (2011,

p. 17), quando afirma que “a família patriarcal, que a legislação civil brasileira tomou

como modelo, desde a Colônia, o Império e durante boa parte do século XX, entrou

em  crise,  culminando  com  a  sua  derrocada,  no  plano  jurídico,  pelos  valores

introduzidos na Constituição de 1988.”

Desde  então,  uma  grande  mudança  de  paradigmas  se  instalou  nas

relações privadas reguladas pelo direito brasileiro. O ordenamento passou, então, a

atribuir importância a fatores que, sequer, eram tratados no antigo Código.

A  mudança  na  ordem  dos  capítulos  que  compõem  a  legislação

substantiva civil, em comparação ao Código anterior, denota a alteração de foco dos

principais  bens  jurídicos  regulados  pelo  direito,  ajudando  a  perceber  o  que  o

legislador quis priorizar.

Essa  mudança  de  paradigmas  da  ordem  constitucional  influenciou  e
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continua influenciando diretamente no Direito das Famílias, como bem ensina João

Baptista Villela, quando afirma que:

[…]  as  relações de família,  formais  ou  informais,  indígenas ou  exóticas,
ontem como hoje,  por  muito  complexas  que  se  apresentem,  nutrem-se,
todas elas, de substâncias triviais e ilimitadamente disponíveis a quem delas
queira  tomar:  afeto,  perdão,  solidariedade,  paciência,  devotamento,
transigência, enfim, tudo aquilo que, de um modo ou de outro, possa ser
reconduzido à arte e à virtude do viver em comum. A teoria e a prática das
instituições de família dependem, em última análise, de nossa competência
de dar e receber amor (VILLELA, 1994, p. 645).

Percebe-se,  claramente,  a  mudança  de  priorização  das  relações

patrimoniais para um maior enfoque no indivíduo, nos sujeitos regulados pelo direito.

É o que afirma Rolf Madaleno, ao ensinar que:

Essa mutação social da família patriarcal para a família celular permite que
as prestações vitais  de afetividade e realização pessoal  sejam atingidas,
perdendo importância a sua antiga áurea sagrada e os tabus deitados sobre
maternidade  e  paternidade,  parecendo  interessar,  atualmente,  mais  a
formação natural e espontânea da família (MADALENO, 2000, p.18).

Essa mudança se deve,  em sua maior  parte,  pelo rápido  conjunto de

transformações  passados  pela  sociedade  no  final  do  século  passado,  com uma

evolução que se consolidou, dentro do ordenamento jurídico,  com a inserção de

novos princípios norteadores na Constituição da República promulgada em 1988,

que são a extensão dos ideais contidos no seu preâmbulo.

A alteração de paradigmas sociais  e  legislativos  inclui  uma verdadeira

reestruturação da forma como se vê a família na atualidade, ao passo que, antes,

predominava a existência de uma única forma de família  aceita  pela  sociedade,

aquela  patriarcal,  matrimonializada,  com  a  classificação  de  várias  espécies  de

filiação,  decorrente  do nascimento  dentro  da  instituição  do  casamento  ou  à  sua

margem. Em outro passo, passou a existir, com essa nova realidade do direito das

famílias, uma pluralidade destas, em contraponto ao modelo enraizado, ou seja, são

aceitas, pela sociedade e pelo direito, várias formas de família, na qual o principal

elo de ligação são os vínculos afetivos, assim como só é aceita uma espécie de

filiação, independentemente de sua gênese ocorrer dentro ou fora do casamento.
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Em verdade, não se tratam de mudanças impostas através da positivação

de  determinadas  normas  ou  de  determinadas  leis,  mas,  em  contrário,  de  um

conjunto  de  conquistas  adquiridas  ao  longo  do  tempo,  com  a  alteração  de

paradigmas  da  própria  sociedade  em  si,  que  culminaram  na  necessidade  de

transformação do ordenamento para adequação do direito à nova realidade, que

continua  evoluindo  até  hoje,  com novas  perspectivas  e  novos  impasses.  Daí,  a

necessidade de contínua adaptação do direito, da incessante atenção da atividade

legiferante  aos  anseios  do  povo,  para  adequação  dos  preceitos  jurídicos  aos

costumes da população.

Devido a essa mudança de enfoque na realidade das famílias brasileiras,

não  resta  dúvida  acerca  da  sua  atual  função  na  sociedade,  qual  seja,  a  de

proporcionar o desenvolvimento da personalidade de seus membros. Diante de tal

função, a comunidade familiar deve ser preservada, tão somente, como instrumento

garantidor  da  dignidade  da  pessoa  humana,  conforme  proteção  constitucional

enunciada no art. 226, § 7º, da CF/88, de forma a proporcionar o pleno exercício de

todos os direitos e garantias assegurados aos indivíduos no contexto do Estado

Democrático de Direito.

No  mesmo viés,  aduz Marques  Júnior  (2013,  p.  317)  que “os  direitos

fundamentais, dotados de alta carga principiológica, constituem-se com o escopo de

materializar  a  dignidade  da  pessoa  humana;  desiderato  esse  próprio  da  noção

contemporânea de Estado e sua respectiva legitimidade […]”

A dignidade  da  pessoa  humana  justifica  uma  situação  privilegiada  de

respeito às individualidades de todo e qualquer ser humano, do mesmo modo que o

seu respeito como pessoa, assim também entendido o direito à não prejudicialidade

do indivíduo em todo e qualquer âmbito de sua existência, tal como a vida, o corpo

ou  a  saúde.  Por  conseguinte,  surgem  desdobramentos  de  mencionado  valor

fundamental, quais sejam, a igualdade de direitos entre todos, a não imposição de

condições subumanas de vida, assim como a autonomia de vontade e a garantia à
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independência.

A dignidade, portanto, está inserida em todas as coisas que não possuem

um preço, que são consideradas inestimáveis, indisponíveis e que não podem ser

objeto de troca, mas que, adversamente, são providas de valor. Segundo a lição de

Immanuel Kant (2004, p.  65),  “no reino dos fins,  tudo tem ou um preço ou uma

dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente;

por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite

qualquer equivalência, compreende uma dignidade.”

Desta forma, pode se dimensionar o afeto como um valor associado à

dignidade, isto porque proporciona a formação do indivíduo, seja no aspecto social,

moral  ou  psicológico,  impulsionando  a  sua  autoestima,  o  que  justifica  a  sua

importância  nas  relações  familiares.  Esse  afeto  exerce  função  primordial  no

desenvolvimento  e  inteligência  do  indivíduo.  Tem-se  a  afetividade  como  uma

condição necessária para a composição da inteligência, pois, sem ela, não haveria

qualquer  interesse,  necessidade  ou  motivação.  Assim,  perguntas  ou  problemas

nunca seriam colocados (PIAGET, 1962).

A família  deixa,  então,  de  ter  a  instituição  do  casamento  como ponto

crucial, como fim último, passando a dar maior importância à relação afetiva entre os

entes  que  a  constituem  e  à  dignidade  de  cada  um  dos  familiares.  Portanto,

tradicionais  critérios  como  o  compromisso  pessoal  frente  à  sociedade,  frente  à

pessoa  que  se  ama,  busca  por  duração  e  estabilidade,  bem como  procura  por

segurança material e afetiva, ou seja, tudo que se traduz o casamento, deixaram de

ser o modelo ideal, bem como meta das novas gerações, as quais visam à pessoa,

em sua dignidade, como valor último dessas relações. A liberdade passou, assim, a

ser a palavra-chave que norteia as referidas relações. 

2.3 A confiança legítima nas relações familiares patrimoniais: a manifestação

da boa-fé objetiva e seus efeitos na proibição do comportamento contraditório
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A confiança  legítima  é  um dos  elementos  primordiais  para  que  exista

relação social entre os indivíduos de determinado meio, bem como para que exista

relação jurídica entre esses. Essa confiança deve estar pautada em deveres éticos,

baseada no valor fundamental da dignidade da pessoa humana, na realização de

ações uniformes,  congruentes,  que não sejam contraditórias e que não firam as

expectativas produzidas entre tais sujeitos.

O conjunto de relações recíprocas entre os indivíduos pode se traduzir

como um estado de coexistência, que deve obedecer os ditames da boa-fé objetiva,

ou seja, aquela confiança de um indivíduo para o outro, depositada mutuamente,

entre  os  sujeitos  de  uma  relação  jurídica.  Essa  boa-fé  objetiva,  de  caráter

multifuncional,  teve  origem e desenvolvimento  no âmbito  dos negócios  jurídicos,

difundindo-se em todas as demais relações jurídicas, inclusive no direito de família.

Constitui-se como base de todo o relacionamento em sociedade, essencial à boa

relação entre os indivíduos de determinado meio ou de determinada relação jurídica.

(FARIAS; ROSENVALD, 2010).

As características e a qualidade dos atos praticados pelos membros do

grupo familiar são fundamentais para a manutenção do interesse da família, isso

porque  todas  as  ações  realizadas  por  tais  membros  recebem  uma  acepção

personalíssima, na qual o que vai importar será a análise dos deveres oriundos dos

vínculos  estabelecidos  entre  as  pessoas  envolvidas.  Em  uma  visão  mais

abrangente, pode-se dizer que faz parte do próprio interesse Estatal em garantir o

bem comum, o qual deverá tutelar elementos como a lealdade, a finalidade proba e

a cooperação para uma convivência sadia e harmoniosa (GURGEL, 2009).

Todas as condutas realizadas no âmbito familiar, as quais devem respeitar

o espírito de lealdade, espelham os reflexos da boa-fé objetiva nas questões de

cunho patrimonial do ambiente familiar. Desta forma, tais condutas devem implicar

uma  conduta  transparente,  na  qual  não  haja  ânimo  prejudicial  ou  ambições

fraudulentas.  A  principal  ideia  é  a  realização  de  atos  providos  de  verdade  e

seriedade, sem qualquer tipo de omissão dolosa ou comportamentos falsos.
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As relações familiares  guardam a necessidade de todos os  indivíduos

agirem com um dever de eticidade, pautados na coerência, sem criar expectativas

ou esperanças indevidas. Cuida-se de uma regra de conduta externa, um autêntico

dever  jurídico  de se  comportar  de forma coerente,  não violando as expectativas

produzidas, de forma que alcança, assim, outros âmbitos das relações familiares,

como o existencial e o pessoal, e não apenas o âmbito patrimonial (DIAS, 2013).

A proibição do comportamento contraditório, que está presente em todos

os ramos da  esfera  jurídica,  nada mais  é  que  a  vedação de uma mudança de

comportamento repentina, contrariamente a um fato ao qual o próprio indivíduo deu

ensejo  (venire  contra  factum  proprium).  Essa  vedação  também  atinge,  por

conseguinte, o âmbito do direito de família, em diversos aspectos.

Nesse sentido,  Farias e Rosenvald (2010) defendem que a vedação do

comportamento contraditório seria uma proibição da mudança repentina de um ato

anteriormente  realizado,  como  forma  de  vedar  a  incoerência,  ou  seja,  vedar  a

adoção de uma postura diferente, pela mesma pessoa, de outra postura utilizada em

momento anterior e que, além disso, cause frustração nas expectativas de outrem.

A ideia de confiança está diretamente relacionada como um dos principais

fundamentos materiais da boa-fé objetiva nas relações familiares. Então, partindo

dessa ideia, conclui-se que todos os comportamentos que não se coadunarem com

os ditames dessa boa-fé  objetiva,  ainda que se  tratem de vínculos  com caráter

intuitu  personae,  com laços de afetividade e que tenham interesses patrimoniais

envolvidos,  serão  diretamente  opostos  à  ideia  de  confiança.  Conforme  já

mencionado, é normal a existência de expectativas, no seio familiar, por conta de

condutas adotadas por seus membros, ao passo que a frustração pela realização de

comportamento exatamente contrário àquele que era esperado provoca a ruptura do

princípio  da  confiança  e,  consequentemente,  da  boa-fé  objetiva.  Essa  noção  de

confiança  é  protegida  por  diversos  ramos  do  direito,  sobretudo  pelo  direito  de

família,  no bojo do qual todas as relações devem ser regidas por tal  princípio.  A
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confiança, revela-se, portanto, como um valor jurídico que deve ser substancializado

(GURGEL, 2009).

O papel dessa boa-fé objetiva no âmbito das relações familiares é manter,

assim,  o  equilíbrio  do  ambiente  familiar,  de  modo  que  se  torne  um  espaço

privilegiado para promoção da dignidade de seus membros. Os valores de respeito,

consideração, solidariedade e proteção mútua são atributos da família que devem

ultrapassar  o  campo existencial,  de  forma que atinjam,  também,  as  relações de

cunho  patrimonial.  Outrossim,  ao  mesmo tempo em que  a  boa-fé  objetiva  deve

impor deveres de conduta, deve estabelecer consequências jurídicas para o caso de

descumprimento de tais deveres.

No que concerne às relações de cunho existencial,  pode se dizer que

essa confiança se substancializa no afeto,  o  qual  caracteriza a entidade familiar

como  uma  rede  de  solidariedade,  formada  para  o  desenvolvimento  pessoal  do

indivíduo, onde não se permite que um deles quebre a confiança natural depositada

pelo outro,  como forma de resguardar  o  princípio  constitucional  da dignidade da

pessoa humana.

2.4 A confiança nas relações familiares pessoais: o afeto como valor jurídico

A mudança da visão da família como uma unidade econômica para uma

unidade solidária e afetiva mostra um novo cenário que se apoia em outros valores,

como a ética e a solidariedade, o que propicia um ambiente de desenvolvimento da

personalidade de seus membros. Esse novo ambiente possibilita um espaço que

favorece  a  troca  de  relações  intersubjetivas,  de  modo  que  seus  membros  se

complementem e se completem (DIAS, 2013).

Diante da leitura do texto constitucional, não se pode chegar a conclusão

diversa atualmente, tendo em vista que a entidade familiar deve ser compreendida

como um agrupamento social baseado em laços afetivos, desdobramento da livre

vontade dos indivíduos.  A família se encontra fulcrada, atualmente,  em um novo



29

paradigma, o qual explica sua hodierna função, qual seja, “[...] a afetividade. Assim,

enquanto  houver  affectio haverá  família,  unida  por  laços  de  liberdade  e

responsabilidade,  e  desde  que  consolidada  na  simetria,  na  colaboração,  na

comunhão de vida.” (LÔBO, 2011).

Nesse  contexto,  importante  esclarecer  que  a  palavra  “afeto”  teve  sua

origem na palavra affectus, do latim, a qual consiste num estado, uma disposição de

alma produzida por influência exterior, sentimento, amizade, paixão e simpatia.

Dessa forma, é  importante destacar  a  figura do afeto na formação da

subjetividade do indivíduo, fazendo parte da forma como este está inserido nas suas

relações  sociais,  o  seu  próprio  “eu”,  sendo,  por  consequente,  imprescindível

depreender que dele há a possibilidade de decorrer efeitos na esfera jurídica.

Destarte, curial esclarecer não ser qualquer afeto que une a família, pois,

se desta forma fosse, uma relação de amizade poderia ser considerada como tal,

mesmo  que  não  houvesse  convívio.  Assim,  o  conceito  de  família  estaria

indevidamente  ampliado,  em  uma  acepção  que  não  admite  resguardo.  O  afeto

familiar constitui aquela forma que liga intimamente duas ou mais pessoas para uma

vida em comum (BARROS, 2000).

De forma geral, a família é o refúgio que deve resguardar as garantias

fundamentais  asseguradas a  cada indivíduo pela  Constituição,  ao  passo que as

peculiaridades de cada um de seus integrantes devem ser respeitadas, em virtude

do valor fundamental da dignidade da pessoa humana, o qual deve pautar todas as

relações intersubjetivas.

A família retomou, assim, uma função que estava entre as primordiais nas

suas origens mais remotas, qual seja, a de agrupamento unido por laços afetivos e

desejos,  em  comunhão  de  vida.  O  chamado  princípio  jurídico  da  afetividade

assegura a isonomia entre irmãos, na medida em que não tolera discriminações ou

restrições entre filhos, sejam eles biológicos ou adotivos, fazendo-se respeitar os
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seus direitos fundamentais. O sentimento de solidariedade recíproca existente não

pode ser deixado de lado em detrimento de interesses patrimoniais.

De forma mais abrangente, chega a defender Dias (2013, p. 71) que:

[…] a afetividade é dever imposto aos pais em relação aos filhos e destes
em relação àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles. O
princípio jurídico da afetividade entre pais e filhos apenas deixa de incidir
com o falecimento de um dos sujeitos ou se houver perda do poder familiar.

Diante disso, tem-se que os interesses patrimoniais não podem suplantar

o respeito ao sentimento de solidariedade recíproca. O afeto não é apenas um laço

que cinge os membros de uma família, na medida em que vai além, alcançando

projeções maiores.

Maria Berenice Dias defende, inclusive, a consagração do afeto como um

verdadeiro direito fundamental, esclarecendo que: “o novo olhar sobre a sexualidade

valorizou  os  vínculos  conjugais,  sustentando-se  no  amor  e  no  afeto.  Na esteira

dessa evolução, o direito das famílias instalou uma  nova ordem jurídica para a

família, atribuindo valor jurídico ao afeto.” (DIAS, 2013, p. 74, grifos no original)

Paulo Lôbo (2011, p. 73) chega a sustentar uma concepção revolucionária

de família, na qual o afeto se torna o único vínculo capaz de manter pessoas unidas

nas relações familiares, em contraponto ao modelo tradicional, baseado no divino e

no natural:

A concepção revolucionária da família como lugar de realização dos afetos,
na sociedade laica, difere da que a tinha como instituição natural e de direito
divino, portanto imutável e indissolúvel, na qual o afeto era secundário. A
força da afetividade reside exatamente nessa aparente fragilidade, pois é o
único elo que mantém pessoas unidas nas relações familiares.

Assim, aceitando-se a realidade contemporânea do Direito das Famílias,

que tem o afeto como alicerce fundamental, pode se tirar como desdobramento que

estas  famílias  são  formadas  por  seres  humanos,  os  quais,  em  decorrência  da

essência humana, encontram-se em constante mudança, que se apresentam sob
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tantas  e  diversas  formas  quantas  sejam  as  possibilidades  de  se  relacionar,  de

expressar a sua afetividade. De igual forma, essa evolução social também merece

respaldo na esfera do direito.
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3 O CENÁRIO DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL NO DIREITO DAS FAMÍLIAS

Não obstante a fase pré-estatal ter sido delineada no seio das relações

domésticas, somente passou a ser concebida uma ideia de reparação nas relações

sociais muito tempo depois. Inicialmente, a reação da sociedade primitiva a qualquer

mal causado era baseada na violência e na vingança privada, de forma imediata, eis

que  ainda  não  havia  o  Estado  como  instituição  reguladora  de  referidos  fatos.

Seguidamente  no  processo  evolutivo,  diante  da  impossibilidade  da  vingança

instantânea, surgiu a figura da “vingança meditada”, com a Lei de Talião, segundo

bem ensina Gonçalves (2010, p. 24-25), ao afirmar que “se a reação não pudesse

acontecer desde logo, sobrevinha a vindita imediata, posteriormente regulamentada,

o que resultou na pena de talião, do 'olho por olho, dente por dente'.”

Após o surgimento do Estado, passou-se a priorizar a responsabilização

por meio deste ente, de forma organizada, principalmente aquela de natureza penal,

sendo evitada a vingança privada. Nasceu, posteriormente, a ideia de reparação

civil, sendo incumbência do Poder Público.

Em  seguida,  passou  a  ser  facultado  à  vítima  a  possibilidade  de

composição,  na  qual  podia  escolher  a  compensação  econômica  no  lugar  da

vingança, contudo sem mensurar, ainda, a culpa. No estágio seguinte, não havia

mais  a  opção  da  retaliação  privada,  pois  a  vítima  estava  adstrita  à  reparação

econômica.

Com o advento da lei romana conhecida como Lex Aquilia, surgiu a noção

atual de responsabilização aquiliana ou extracontratual, em que o culpado é punido

pelos danos ocasionados, independentemente da existência de relação contratual

anterior.  Essa  responsabilização  passa  a  ter  caráter  pecuniário  ou  patrimonial,

deixando de lado a punição física. Na essência da Lei Aquiliana, está enraizada a

ideia  de  culpa  punível,  a  qual  é  representada  pela  imprudência,  negligência  ou

imperícia, ou, ainda, pelo dolo.

No mesmo viés, ensina Flávio Tartuce (2010, p. 306) que:
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[…] a referida lei surgiu no Direito Romano justamente no momento em que
a responsabilidade sem culpa constituía a regra, sendo o causador do dano
punido de acordo com a  pena de Talião,  prevista na Lei das XII Tábuas
(olho por olho, dente por dente). A experiência romana demonstrou que a
responsabilidade sem culpa poderia  trazer  situações injustas,  surgindo a
necessidade de comprovação desta como uma questão social evolutiva. A
partir de então, a responsabilidade mediante culpa passou a ser a regra em
todo  o  Direito  Comparado,  influenciando  as  codificações  privadas
modernas, como o Código Civil Francês, de 1804.

Contudo, foi no Direito francês que surgiram os princípios e postulados

básicos  que  norteiam  a  responsabilização  civil  como  se  conhece  atualmente,

incutindo-se a ideia de culpa, com o desmembramento da responsabilização civil da

penal, bem como a culpa contratual.

Assim, partindo da premissa de que o próprio Estado surgiu a partir dos

agrupamentos familiares, tal como o Direito, pode se chegar à conclusão de que a

responsabilidade civil teve origem no âmbito dos vínculos familiares, passando a se

externar,  empós,  aos  agrupamentos  sociais.  Ademais,  foi  somente  a  partir  da

estruturação do Estado e sua atuação que a ideia de culpa passou a existir.

Tendo em vista que a figura da responsabilização surgiu no próprio âmbito

familiar,  resta  claro  que  não  há  óbice  à  sua  aplicação  hodiernamente,  nesse

contexto, pelo menos no que se refere à realidade brasileira, pois o direito nasce

com o indivíduo e se desenvolve na família.

Não  pode  a  defesa  dos  direitos  pessoais  ser  tolhida  pelo  fato  de  o

agressor ser um membro da família, uma vez que, antes de exercer alguma função

familiar, toda pessoa humana é sujeito de direitos. Ou seja, na relação afetiva, existe

o dever de buscar a conservação dos direitos da personalidade, sejam de natureza

física,  material  ou  moral,  como forma de garantir  a  efetividade  da  dignidade da

pessoa humana, constante no art. 1º, III, da Constituição Federal.

A importância  da  persecução de uma forma de responsabilização civil

daquele que efetivou um dano é uma das mais lídimas maneiras de se efetivar a
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justiça, em uma tentativa de regresso da vítima ao seu status quo ante, por isso a

imprescindibilidade de não haver óbice quanto a essa reparação, principalmente no

que se refere às relações que envolvem afeto.

3.1 Legislações constitucional e civil acerca da responsabilização civil

Conforme  referenciado  no  capítulo  antecedente,  notório  foi  o  avanço

trazido pela Constituição de 1988, com a inserção de um novo panorama para a

ordem jurídica brasileira. A sua elaboração levou em conta fatores sociais atuais da

sociedade  à  época  de  sua  promulgação  e  que  ainda  reverberam  até  a

contemporaneidade. Tais fatores foram exteriorizados nos anos que antecederam a

edição  da  CF/88,  estando  entre  eles  o  avanço  dos  pressupostos  da

responsabilidade civil por danos materiais e morais, e dos preceitos do Direito das

Famílias.

Ao se eleger a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) como um dos

fundamentos da República, bem como atentar para o princípio da prevalência dos

direitos  humanos  nas  relações  internacionais  (art.  4º,  II),  a  Constituição  Cidadã

fundou a base para a solidificação da responsabilidade civil em nosso ordenamento,

aliados ao senso de justiça (art. 3º, I) e da promoção do bem comum, sem quaisquer

tipos de discriminação (art. 3º, IV). Não se pode esquecer que esse processo teve

amparo no espírito de redemocratização que assolou o País ao final da ditadura

militar,  bem como da autonomia  garantida  ao Poder  Judiciário  pela  Constituição

Federal.

Nesse mesmo sentido,  preleciona Carlos Roberto Gonçalves (2010,  p.

378), mais especificamente no que se refere ao dano moral, que:

[…]  os  contornos  e  a  extensão do dano moral  devem ser  buscados na
própria Constituição, ou seja, no art. 5º, n. V (que assegura o “direito de
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem”) e n. X (que declara invioláveis “a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas”) e, especialmente, no art. 1º, n
III, que erigiu à categoria de fundamento do Estado Democrático de Direito
“a dignidade da pessoa humana”.
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Contudo, foi no art.  5º, da Lei Maior, que o tema teve tratamento mais

abrangente, ao passo que refletiu o mais expressivo desenvolvimento vivenciado

pela ordem jurídica pátria no que se refere aos direitos e garantias fundamentais,

trazendo a garantia do tratamento isonômico a todos os membros da sociedade,

bem como a igualdade entre homem e mulher.

Trouxe  o  citado  artigo,  ainda,  outros  imperativos  a  um  Estado

Democrático de Direito, que seguem a linha dos direitos e garantias supracitados,

dentre eles, a indenização por dano material, moral, ou à imagem, assegurando a

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

Enquanto os valores de dignidade, liberdade, família e propriedade são

direitos que carecem da proteção estatal,  o instituto  da responsabilidade civil  se

encaixa  como  um  meio  facultado  ao  indivíduo,  que  pode  ir  à  via  judicial  para

provocar  a  ação estatal,  como instrumento  de proteção a qualquer  agressão ou

ameaça a um direito seu.

Essa proteção normativa ao direito de intimidade, de privacidade, à honra

e à imagem não encontra qualquer distinção quanto às circunstâncias, situação da

pessoa ou estado civil, muito menos nos casos em que ocorre no seio do ambiente

familiar,  pois  essas  garantias  e  direitos  estão  resguardados  pela  Constituição

Federal. O fato de o sujeito estar unido por matrimônio ou apenas por laços de afeto

não significa que exista a possibilidade de violação de quaisquer desses valores,

tampouco a permissão para exposição ao ridículo ou a situações vexatórias, tendo

em vista que a dignidade, a personalidade e os direitos são do indivíduo, e não da

família.

Vale frisar que a inviabilidade de manutenção da vida em comum, por si

só, não enseja a sustentação da ocorrência de ato ilícito, a não ser que haja uma

transgressão a  um direito  do  companheiro,  caso que pode dar  ensejo,  além do

término da relação, à reparação civil  por danos materiais, morais ou estéticos se

houver a comprovação do dano real e efetivo (DIAS, 2010).
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O Código Civil editado em 2002 também não ficou silente sobre a matéria,

consolidando a discussão da eficácia e aplicabilidade da responsabilidade civil. A

referida  Lei  Civil  traz  expressa  proteção  aos  direitos  da  personalidade,  ou  seja,

aqueles inerentes à própria existência do indivíduo, que se referem à dignidade do

ser humano, tais como o nome, a vida, a integridade física, a honra, a imagem, a

intimidade, entre outros. Estes não são passíveis de renúncia ou transmissão, muito

menos de limitação voluntária. Também faz a Lei menção à possibilidade de se pedir

perdas e danos pela transgressão de referidos direitos.

Essa  regulamentação,  associada  aos  mandamentos  constitucionais

erigiram  a  base  para  a  aceitação,  no  Brasil,  da  possibilidade  de  se  admitir  a

ocorrência de dano, mesmo que apenas no seu viés moral. Assim, essa proteção

aos  direitos  personalíssimos  está  intrinsecamente  ligada  à  possibilidade  de

reparação  pelo  dano  moral,  pois,  caso  contrário,  não  haveria  razão  de  ser.  O

fundamento de validade do dano moral, portanto, encontra guarida no desrespeito a

qualquer direito de personalidade.

No mesmo sentido, leciona Carlos Roberto Gonçalves (2009, p. 359):

Dano  moral  é  o  que  atinge  o  ofendido  como pessoa,  não  lesando  seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como
a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc.,  como se
infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao
lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Também nessa linha de raciocínio, é importante trazer o ensinamento de

Sérgio Cavalieri Filho (2012, p.74), no sentido de que “o dano moral é lesão de bem

integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade

psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.”

Apesar de possuir os sentimentos de dor, sofrimento, tristeza, vexame e

humilhação  como  possíveis  consequências  do  referido  dano,  estes  não  se

encontram  no  cerne  de  sua  tipificação,  ou  seja,  não  é  necessário  haver  tais

desdobramentos para a alegação da ocorrência de dano indenizável, bastando pura
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e  simplesmente  ocorrer  a  comprovação  da  transgressão  a  algum  direito  da

personalidade para que haja a necessidade de sua reparação.

No entanto, há outra corrente que entende o dano moral como o efeito da

lesão, pela dor e sofrimento resultantes, e não como a lesão em si, da qual faz parte

Yussef Said Cahali (2011, p. 28), segundo pode se perceber do seguinte trecho:

Dano  moral,  portanto,  é  a  dor  resultante  da  violação  de  um  bem
juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-
sensação, como a denominada Carpenter – nascida de uma lesão material;
seja a dor moral – dor-sentimento, de causa imaterial.

Essa linha tem guiado boa parte das decisões proferidas pelo Judiciário

brasileiro, mesmo que não seja a mais adequada e aceita pela doutrina atinente à

responsabilização civil,  conquanto  o  dano moral  é,  em verdade,  um dano a  um

direito  personalíssimo,  conforme  explicitado  anteriormente,  não  necessitando  a

vítima comprovar os efeitos resultantes de tal violação.

Os direitos da personalidade, devido a sua essência, são passíveis de

serem infringidos em qualquer âmbito social, em meio a qualquer relação humana,

de  modo  que  a  família  não  se  encontra  como  exceção  à  regra.  Percebe-se,

notadamente,  que  as  situações  de  maior  instabilidade,  em  meio  a  desavenças,

atritos,  que  tornam  incompatível  a  vida  em  comum  de  casais,  em  sede  de

relacionamentos oriundos do casamento, da união estável e até do namoro, e que

tornam a convivência sob o mesmo teto  insuportável,  são aquelas com a maior

probabilidade de gerar a necessidade do dever indenizatório.

É  certo  que  a  simples  incompatibilidade  da  vida  a  dois  não  é  motivo

bastante  a  ensejar  o  pedido  de  reparação,  devendo  este  vir  instruído  com  a

comprovação  da  ocorrência  de  uma  violação  a  um  direito  ou,  mesmo,  da

inobservância  de  um  dever,  e  que  tenha,  efetivamente,  ocasionado  um  dano  à

vítima, conforme já mencionado alhures.

O  Direito  brasileiro  não  admitia,  em  um  passado  não  tão  distante,  a
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existência de dano indenizável sem a comprovação da culpa do agente, adotando,

unicamente, a responsabilidade subjetiva. Essa realidade sofreu algumas mudanças

empós a aceitação, por parte da doutrina e da jurisprudência, da Teoria do Risco,

aplicada a toda e qualquer atividade que leve risco às pessoas, situação na qual o

agente  assumiu  o  perigo  de  ocasionar  prejuízo  a  outrem,  pela  qual  responderá

objetivamente no caso de haver dano.

Destas  premissas,  pode-se  chegar  ao  desfecho  de  que  a

responsabilização civil  não está amparada apenas na ocorrência de atos ilícitos,

tendo em vista que, mesmo diante de fatos permitidos pela lei, é possível ocorrerem

situações que tragam risco a outra pessoa, o que justifica a responsabilidade pelos

prejuízos causados pelo agente.

O ponto central da responsabilização objetiva se encontra na inversão do

ônus probatório, diante da qual cabe ao agente a prova de alguma excludente de

sua responsabilidade para afastamento do dever de indenizar, ao passo que a vítima

não necessita provar a culpa daquele que causou o dano.

Em  matéria  de  responsabilidade  civil,  tanto  subjetiva  como  objetiva,

portanto,  é  perceptível  a  evolução encabeçada nas  últimas  décadas no seio  do

direito brasileiro, de forma que é possível se afirmar que é a área de estudo que

mais evoluiu e se modernizou nas últimas décadas, restando certo que a matéria

ainda é tema do mais controversos.

3.2 Pressupostos fundamentais da responsabilização civil

A  responsabilização  civil  possui  alguns  postulados  que  devem  ser

observados de forma conjunta e inafastável para que ocorra a sua caracterização,

seja ela contratual, aquiliana, subjetiva ou objetiva, excetuando-se, para esta última,

a presença da culpa, que se torna desnecessária. Seu fundamento reside no fato de

que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem, tampouco exercer abuso de

um direito do qual é titular, excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu
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fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

A noção de responsabilidade civil parte do princípio de que aquele que

violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  seja  na  sua  forma  moral  ou  material,

cometendo, desta forma, um ato ilícito, terá de restabelecer o bem ao seu status quo

ante e,  ainda,  caso  não  seja  possível  efetivar  esse  restabelecimento,  deverá  o

agente reparar a vítima pecuniariamente.

No mesmo viés, ensina Maria Helena Diniz (2003, p. 34):

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem alguém a
reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do
próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou
animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples
imposição legal (responsabilidade objetiva).

Os pressupostos referidos são os seguintes: ação ou omissão do agente;

nexo de causalidade entre a conduta (ou omissão) e o dano; dano real,  certo e

efetivo; e culpa. Se deixar de se verificar qualquer desses requisitos, estará afastada

a incidência de indenização, exceto para os casos de responsabilidade objetiva, os

quais  dispensam  a  culpa.  Para  além  da  simples  enumeração  dos  postulados,

Cavalieri Filho (2012) acrescenta que o nexo causal é o elemento norteador entre a

conduta e o resultado, através do qual se pode aferir quem causou o dano.

Entrando-se especificamente na classificação do dano, temos a seguinte

divisão em dois grandes grupos: os patrimoniais, que se enquadram naqueles cuja

lesão atinge um bem da vida pertencente ao patrimônio da vítima,  ou seja,  que

possuem uma  avaliação  pecuniária;  e  extrapatrimoniais,  que  se  relacionam  aos

danos ocasionados a um bem personalíssimo, juridicamente protegido, com valor

insuscetível de quantificação econômica.

No  ensinamento  de  Pontes  de  Miranda  (1984),  o  dano  patrimonial  é

aquele que atinge o patrimônio da vítima, ao passo que o dano não patrimonial é

aquele que, só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio.
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O dano moral está inserido nos danos extrapatrimoniais, representando,

segundo  Wilson  Melo  da  Silva  (1999),  as  lesões  sofridas  pelo  sujeito  físico  ou

pessoa natural  de direito em seu patrimônio ideal,  entendendo-se por patrimônio

ideal, em contraste a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja

suscetível de valor econômico.

Adentrando no contexto do dano patrimonial, tem-se uma subdivisão em:

dano  emergente,  que  seria  uma  espécie  de  diminuição  patrimonial  imediata  da

vítima; e lucros cessantes, que compreendem aquilo que a vítima deixou de ganhar

razoavelmente de acordo com o curso normal e expectativa. Já no tocante ao dano

extrapatrimonial, não existe a ideia de divisões, compreendendo, em seu bojo, as

violações a direitos fundamentais, a direitos personalíssimos e à integridade física

ou psicológica da vítima. Também pode-se citar o dano estético, entendido como

uma presunção de uma dor psíquica, a qual é externada por algum defeito físico.

Cabe ressaltar, ainda, que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

o dano estético está inserido nos danos morais.

Por fim, entende-se, atualmente, que a reparação de forma independente

e cumulativa dos danos materiais, dos danos morais e dos estéticos é plenamente

possível, facultando ao Poder Judiciário o seu deferimento, de modo a atribuírem-se

valores independentes para cada um deles. Nesse sentido, ressalte-se o teor da

súmula  nº  387,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  prevendo  a  possibilidade  de

cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

3.3 A dimensão da ilicitude para a responsabilidade civil no direito das famílias

Não  existe  dúvida  acerca  da  incidência  das  normas  relativas  à

responsabilidade  civil  no  Direito  das  Famílias.  Em  verdade,  o  espectro  da

responsabilização  se  estende  a  todo  e  qualquer  campo da  ciência  jurídica,  não

sendo exceção as relações familiares, bastando, para tanto, a verificação de todos

os pressupostos para a caracterização do ato ilícito indenizável.
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Essa responsabilidade por atos ilícitos se justifica pela regra entabulada

nos artigos 186 e 187, do Código Civil de 2002, estando certo e incontroverso que,

havendo sua tipificação, resta a correspondente obrigação de reparação dos danos,

sejam eles patrimoniais ou extrapatrimoniais, além da possibilidade de adoção de

medidas para eliminação destes (FARIAS e ROSENVALD, 2010).

Entretanto, ainda paira grande celeuma acerca da dimensão alcançada

pelo conceito de ilicitude no campo do Direito das Famílias. Essa discussão causa

grandes embates doutrinários, que levam à conclusão de que ainda está longe de

haver um consenso em relação ao tema.

De um lado, encontram-se os doutrinadores adeptos à vertente de que

deve  haver  uma  compreensão  ampla  da  caracterização  da  ilicitude  no  direito

familiar, admitindo, além da regra para os casos gerais de ilicitude, trazida nos arts.

186  e  187,  do  Codex,  a  indenização  em  casos  específicos,  resultantes  da

transgressão  de  deveres  familiares  em  concreto,  como  exemplo  a  prática  do

adultério e a cessação da vida em comum, ambas elencadas no art. 1.566, do citado

Código. Defende essa corrente, portanto, a possibilidade da existência de um dever

de indenizar pelo desrespeito a um dever imposto pela norma legal (DIAS, 2010).

De outra sorte, há parte da doutrina que defende a responsabilização civil

no Direito das Famílias apenas para os casos que se enquadrem nas regras gerais

de ilicitude trazidas pelo Código Civil de 2002, não havendo o dever de indenizar

pelo simples desrespeito a deveres familiares.

Diante de toda a evolução vivenciada pelo direito familiar na sociedade

brasileira ao longo dos anos, principalmente as ocorridas nas últimas décadas, com

a  conquista  de  diversos  avanços  e  direitos  outrora  imagináveis,  admitir  a

possibilidade de responsabilização apenas pela violação, pura e simples, de algum

dever  específico  de  direito  de  família  seria  consentir  grande  retrocesso  para  a

matéria.  Caso admitida, tal  possibilidade traria uma grande involução, a volta ao

obscuro período da patrimonialização das relações familiares, em detrimento a uma
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atual realidade social amplamente baseada no afeto. Portanto, “afeto, carinho, amor,

atenção...  são  valores  espirituais,  dedicados  a  outrem  por  absoluta  e  exclusiva

vontade pessoal, não por imposição jurídica” (FARIAS e ROSENVALD, p. 89, 2010).

Neste  passo,  vale  ressaltar  que  todas  as  singularidades  inerentes  ao

vínculo  de  família  não  admitem  a  incidência  banalizada  do  instituto  da

responsabilização  civil.  Faz-se  necessária  a  existência  de  uma  seleção  mais

acurada,  sob pena de prejudicar  a própria  existência das relações familiares,  as

quais, por sua peculiaridade, são baseadas no afeto (DIAS, 2010).

As  demais  relações  afetivas,  mesmo  não  estando  no  rol  daquelas

protegidas  pelo  ordenamento  por  força  legal,  devem  ter  proteção  especial  e  o

reconhecimento de determinados direitos e deveres,  ao exemplo dos namoros e

noivados, tendo em vista o elevado grau de afeto e confiança envolvidos. Desta

forma,  os  atos  ilícitos,  devidamente  comprovados,  que  envolvam  situações  de

afetividade devem estar igualmente amparados pela responsabilização civil, não se

admitindo, em alguns casos extremos, a simples alegação de que as frustrações

advindas  no  curso  da  relação  afetiva  constituem  mero  dissabor,  conforme  vêm

entendendo diversos julgadores por todo o Brasil em alguns casos concretos.

Ademais, não obstante os riscos de frustração e decepção inerentes ao

namoro, ao noivado, ao casamento, ou seja, os riscos de ruptura integral, ocorrem,

por diversas vezes, situações advindas do rompimento do relacionamento afetivo, as

quais são taxadas como meros dissabores decorrentes do término da relação vivida,

mas que se transmudam, na realidade, em verdadeiras violações aos mais variados

direitos, sobremaneira, àqueles que se referem à personalidade.

Tendo em vista o conjunto de fatores envolvidos em uma relação afetiva,

como confiança e pressuposto de existência de boa-fé, algumas condutas desleais

se tornam ainda mais gravosas, de modo que possuem o elemento afeto como pano

de  fundo.  Portanto,  tratam-se  de  verdadeiros  ilícitos,  que  atingem,  em  muitas

ocasiões, a honra, a imagem, a reputação, a privacidade, a moral do companheiro,
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afrontando o próprio valor da dignidade da pessoa humana. Muitas situações que

poderiam  ser  consideradas  verdadeiros  ilícitos  perpassam  no  cotidiano  e  não

recebem o devido amparo judicial.
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4  A  RESPONSABILIDADE  CIVIL  EM  SITUAÇÕES  DECORRENTES  DO

ROMPIMENTO DE RELAÇÕES AFETIVAS

A  família  tem  sido  centro  de  profundas  mudanças  perpetradas  na

sociedade brasileira, sobremaneira, ao longo das últimas décadas, que vão desde

novas formas de organização familiar ao surgimento de uma série de costumes e

direitos. Deixou na história uma realidade na qual vigorava a hegemonia da família

matrimonializada, fulcrada no patriarcalismo, dando abertura ao estabelecimento do

afeto  como valor  absoluto.  Desta  forma,  em vista  a  supremacia  do afeto  e  sua

defesa  como  verdadeiro  princípio,  traz-se  a  necessidade  de  proteção  jurídica  a

situações  que  envolvam  relacionamentos  tanto  baseados  na  norma  positivada,

quanto aqueles sustentados apenas no afeto, como no caso de namoros e noivados.

Denota-se  que,  para  além  da  proteção  conferida  à  forma  da  relação

afetiva,  na  atual  base  jurídica,  tanto  no  nível  constitucional  quanto  no

infraconstitucional,  destaca-se  a  proteção  dada  à  pessoa,  que  se  tornou  ponto

central do ordenamento, em detrimento ao aspecto patrimonial. Assim, a igualdade,

a  proteção  aos  direitos  da  personalidade  e  a  dignidade  da  pessoa  humana

passaram a prevalecer sobre o patrimônio e a hierarquia. Da mesma forma que os

mencionados  postulados  passaram  a  prevalecer  no  direito  brasileiro,  adveio  a

necessidade de mecanismos para sua salvaguarda. Desponta, portanto, a reparação

civil como meio eficiente na busca de reparação de danos.

Doutrina  e  jurisprudência  da  responsabilidade  civil  têm  passado  por

processo de evolução muito intenso desde o início de sua aplicação no ordenamento

brasileiro,  sendo palco de grandes controvérsias e muitas incertezas, eis que se

revelam  como  defensores  dos  ditames  norteadores  da  CF/88.  Portanto,  a  sua

evolução foi acompanhando o grau de eficácia que os princípios da Constituição iam

ganhando no ordenamento.

Não obstante as demais formas de danos que podem ser acobertados

pela  responsabilização  civil,  como  os  patrimoniais  e  os  estéticos,  importante
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destacar a figura do dano moral para a realidade jurídica brasileira recente, diante da

magnitude conferida ao ser humano e aos direitos da personalidade.

O  dano  moral,  que  se  caracteriza  pela  afronta  a  qualquer  direito

personalíssimo,  tem  encontrado  na  jurisprudência  fundamentação,  deveras,

deturpada,  na  medida  em  que  julgadores  das  diversas  regiões  justificam  suas

decisões nos efeitos acarretados, ou seja, concedem dano moral quando verificam a

dor, o sofrimento, a humilhação ou outros resultados externos à vítima. Em verdade,

a pura e simples violação a um direito da personalidade é fato suficiente a ensejar a

condenação por dano moral.

Também se afigura controversa e obscura a caracterização do ato ilícito

na jurisprudência brasileira, para a verificação do dano moral. Seguindo os ditames

dos artigos 186 e 187 do Código Civil, para a ocorrência de um ato ilícito, deve ser

constatada uma ação ou omissão que traga um dano real e efetivo a outrem, bem

como quando há abuso de direito.

Contudo, nas questões que envolvem o rompimento de relacionamentos

afetivos,  há  uma tendência  de  muitos  julgadores  no  sentido  de alegar,  no  caso

concreto,  que  algumas  situações  constituem  meros  dissabores  decorrentes  do

término da relação, olvidando-se, por vezes, do caráter de ilicitude contido no ato.

Em verdade, tratam-se os referidos atos de ilícitos indenizáveis quando

acarretam um dano, como no caso do abuso de boa-fé, de direitos e de confiança

obtida por meio da relação ou comportamento contraditório ou violação ao nome, à

imagem,  entre  outros.  Pode-se  usar  como  exemplo  a  situação  conhecida  na

expressão “revenge porn”, na qual um dos consortes, após o rompimento do enlace,

divulga na internet vídeo ou foto íntimos sem o consentimento do outro, como forma

de vingança,  geralmente  contendo cenas de sexo  explícito  que,  mesmo quando

gravadas de forma consentida, no curso do relacionamento, não tinham a intenção

de serem divulgadas publicamente.

Desta forma, uma série de situações corriqueiras na sociedade deixam de
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receber o devido amparo pelo Poder Judiciário, conforme será visto nas decisões

adiante comentadas.

4.1  O caso do rompimento do noivado decorrente  de  notícia  veiculada  em

jornal

A promovente do caso em comento ajuizou ação de reparação de danos1

em face de ex noivo, ao fundamento de que iniciaram um relacionamento amoroso

com ampla convivência pública e posterior promessa de casamento, começando um

noivado cinco anos após o início do relacionamento e alimentando uma relação que

lhe privou de diversas oportunidades, como realização de curso de graduação em

cidade diversa, além de dedicação exclusiva aos afazeres de casa, no cuidado ao

lar tanto da cidade, quanto da fazenda, na qual o noivo passava boa parte do tempo

sozinho (2014, online).

Acrescentou ter, inclusive, comprado enxoval por conta do noivado, mas

que,  algum  tempo  após,  foi  surpreendida  ao  se  deparar,  em  jornal  de  grande

circulação, com uma foto do requerido ao lado de outra mulher, com um bebê no

colo, junto das seguintes frases: "Márcia e Hélder Chaves de Moura ganharam um

presente de Deus. A lindinha Marianny chegou alegrando a vida dos papais e dos

avós Maria do Carmo, Francisco e Maria Luiza". O noivo se limitou a dizer, contudo,

que havia ocorrido um mal entendido. A autora alegou ter sido expulsa de casa por

seus próprios pais, além de virar alvo de chacota pela cidade e receber telefonemas

da  outra  mulher,  que  a  agredia  verbalmente.  Por  todos  os  motivos  que  aduziu,

pleitou indenização por danos morais e materiais (2014, online).

Em trecho da decisão analisada, é suscitado que (2014, online):

Configura dano moral indenizável a conduta de pessoa já casada que omite
tal fato e se envolve, durante anos, com jovem, com ela ficando noivo e
convivendo,  sob  promessa  de  casamento,  para  depois,  romper  o
relacionamento, diante da descoberta da situação pela própria jovem, por

1 Neste sentido, conferi: BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. AC 10209080830091001
MG.  Relator:  Evandro  Lopes  da  Costa  Teixeira,  Data  de  Julgamento:  11/06/2014,  Câmaras
Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL
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meio de notícia de jornal, fato que foi causa de profundo constrangimento,
humilhação e sofrimento psíquico.

De fato,  quando um indivíduo casado omite esta  relevante informação

para se relacionar com outrem, está violando a boa-fé objetiva, tendo em vista que,

se a companheira soubesse previamente do relacionamento, teria a oportunidade de

discernir com mais clareza sobre a pessoa do convivente e se estava disposta a se

envolver com alguém já comprometido.

Continuando  com  a  fundamentação,  outro  excerto  pontua  que  (2014,

online):

[…] não se tem como deixar de reconhecer a ocorrência, no caso, do dano
moral, em consequência não do término do relacionamento em si mesmo,
mas em virtude da forma como isso se deu, causadora de grande abalo
psíquico à parte autora, exposta que foi ao vexame, ao constrangimento e à
incomensurável  sensação  de  desrespeito,  decorrente  de  uma  conduta
desumana, destituída de qualquer resquício de princípio ético ou moral, com
o qual se deve pautar o homem honesto, no sentido mais pleno da palavra.

Percebe-se, portanto, a partir da análise do julgado, a conotação atribuída

ao  dano  moral  por  parte  dos  Tribunais  brasileiros,  constituindo  a  regra  a  sua

concessão pelos efeitos causados à vítima, diferentemente do que vem defendendo

a doutrina, que o reconhece como mera afronta aos direitos da personalidade.

Para  além  do  arcabouço  que  serve  de  argumentação  para  casos

semelhantes, vale destacar a ocorrência de diversos ilícitos nas peculiaridades do

caso em tela, como o abalo à imagem, à honra, bem como pelos abusos de direito

cometidos à noiva, que transgrediram todos os limites da boa-fé e da confiança.

Desta forma, não resta dúvida de que a conduta perpetrada pelo réu não

se  trata  de  um  simples  desentendimento  amoroso  ou  que  o  término  do

relacionamento existente entre as partes tenha decorrido de um processo natural de

desgaste.  O  que  se  retira  dos  autos  é  que  o  promovido,  agindo  de  forma

irresponsável e premeditada, enganou a autora e sua família, durante quase cinco

anos, causando-lhe significativos danos, sobretudo pelo manifesto abuso de direitos
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e da confiança conquistada pelo afeto, estando correto o reconhecimento de dano

moral indenizável.

Quanto aos danos materiais, melhor sorte não assistiu à promovente, haja

vista  não  ter  comprovado  de  forma  inequívoca  o  decréscimo  patrimonial,  pois,

mesmo  considerando  que  os  recibos  apresentados  por  ela,  em  princípio,

comprovam seus  gastos  com a  aquisição  do  enxoval,  que  deveria  guarnecer  a

residência das partes após o casamento, não há prova no sentido de que referidos

bens tenham permanecido na posse do réu.

Desta  forma,  o  dano  material  indenizável,  requisito  da  obrigação  de

indenizar, é a desvantagem experimentada no bem jurídico, ou seja, a diminuição

ocorrida no patrimônio da vítima, cabendo ao prejudicado a comprovação do efetivo

prejuízo, eis que o dano hipotético não justifica a reparação.

4.2 O caso do “estelionato sentimental”

A autora propôs ação de reparação de danos2, alegando ter conhecido e

iniciado uma relação amorosa com o réu, que durou quase dois anos, terminando

pouco tempo depois de ter descoberto que este havia se casado com outra mulher

durante o curso do relacionamento. Aduziu que o réu iniciou, pouco tempo após o

início  do  envolvimento,  uma  sequência  de  pedidos  de  empréstimos  financeiros,

empréstimos  de  carro,  pedidos  de  créditos  de  celular  e  compras  usando  o  seu

cartão de crédito. Ao todo, entre saques e transferências, sustentou ter entregue ao

requerido o valor de R$ 43.419,00 (quarenta e três mil, quatrocentos e dezenove

reais) (2014, online).

Para cobrir os valores sacados e para quitar dívidas existentes em nome

do demandado, disse ter precisado fazer empréstimos bancários, de modo que deve

a quantia de R$ 62.676,10 (sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e

dez  centavos)  a  uma  instituição  bancária,  para  quitação  imediata,  e  já  tendo

2 Neste sentido, conferi: BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 7ª Vara Cível 
de Brasília. Processo: 2013.01.1.046795-0. Data da decisão: 08/09/2014.
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realizado o pagamento de R$ 38.861,61 (trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e um

reais e sessenta e um centavos), o que totalizou a importância de R$ 101.537,71

(cento e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) (2014,

online).

Ao final, afirmando ter suportado, além dos danos materiais, danos morais

pela humilhação e situação vexatória que ficou perante amigos e familiares, pugnou

pela  condenação  do  réu  ao  pagamento  de  R$  101.537,71  (cento  e  um  mil,

quinhentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) a título de indenização por

danos materiais, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos

morais. A promovente intitulou a ação do promovido como verdadeiro “estelionato

sentimental” (2014, online).

O caso,  que foi  julgado pela 7ª Vara Cível  de Brasília,  do Tribunal  de

Justiça  do  Distrito  Federal  e  Territórios,  teve  a  seguinte  fundamentação  (2014,

online):

É  certo  que,  naturalmente,  os  chamados  "relacionamentos  amorosos"
implicam,  muitas  vezes,  nas  mais  variadas  formas  de  ajuda  mútua.
Geralmente os casais, no intuito de manterem a unidade afetiva e progresso
de vida em comum, se ajudam mutuamente, seja de forma afetiva, seja de
forma financeira.  E não há que se falar  em pagamento por este tipo de
ajuda.  Parte-se  da  espontaneidade  do  ser;  do  bem-querer  nutrido  pelo
companheiro  ou  companheira  de  vida;  da  busca  pela  manutenção  ou
estabilização do relacionamento vivido.
[…]
Poderíamos  dizer,  assim,  e  apressadamente,  que  não  haveria  meios
jurídicos de se ressarcir dos prejuízos suportados por uma das partes da
relação na busca da estabilização/manutenção deste relacionamento.

O afeto faz emergir uma situação de ajuda e cooperação mútuas entre os

companheiros, os quais realizam diversos atos tanto afetivos quanto financeiros para

tentar estabilizar o seu par e, consequentemente, o relacionamento, baseados na

solidariedade e na confiança,  com o intuito  de  manterem a unidade afetiva  e  o

progresso de vida em comum.

Realmente,  não  pode  existir  pretensão  de  ressarcimento  por  todo  e

qualquer  gasto  realizado  em  virtude  da  relação,  o  que  desvirtuaria  sua  própria
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essência. O afeto não comporta sua mensuração em valor econômico. Contudo, o

que não se justifica é, em verdade, o manifesto abuso da boa-fé e da confiança, de

forma quase criminosa, sob falsas promessas de compensação futura.

Continua o magistrado, em sua decisão, asseverando (2014, online):

[…]  em uma análise mais detida do ordenamento jurídico,  sobretudo do
Civil,  imbricado fortemente pelos princípios constitucionais que visam dar
sustentação e concretude aos princípios da dignidade da pessoa humana,
da livre iniciativa, da função social da propriedade, da liberdade, da justiça
social e da solidariedade, tenho que a solução jurídica da questão está na
vedação do enriquecimento sem causa.

O  valor  dignidade  da  pessoa  humana  enseja  o  respeito  às

individualidades  de  cada  ser  humano,  além  de  proteção  aos  valores  não

econômicos, insuscetíveis de mensuração, do qual se desdobram os princípios da

igualdade e autonomia da vontade e a proteção aos direitos humanos.

A sentença continua pontuando (2014, online):

[…] surgiram novos deveres a serem observados nas relações interpessoais
- ainda que "sentimentais/amorosas" -, considerados secundários, anexos,
em relação à obrigação formal/escrita  propriamente dita,  quais  sejam os
deveres calcados na boa-fé, no prisma da justiça social e na solidariedade.

Denota-se,  portanto,  a  necessidade  de  proteção  a  situações  que  não

estão plenamente individualizadas pela ordem positivada, mas que repercutem na

sociedade e se manifestam como fato social,  carecendo de respeito aos deveres

baseados na boa-fé, na justiça social e na solidariedade.

Ademais, fundamenta o magistrado (2014, online):

Não há remédio legal  destinado ao ressarcimento do prejuízo suportado
pela autora que, no curso da relação, viu frustrado, pelo seu rompimento, a
legítima  expectativa  criada  pela  conduta  do  réu  de,  quando  da  sua
estabilidade financeira,  ter  de volta  todos os valores a  ele  entregues no
curso da relação.

Para a doutrina de Miguel Reale (1998), o novo Código Civil encontra-se
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baseado em três princípios fundamentais, que trazem meios interpretativos para a

elucidação do caso em apreço,  quais  sejam:  a  socialidade,  a  operabilidade e  a

eticidade.

De acordo com o princípio da socialidade, ao desvincular-se do caráter

individualista  e  egoístico  do Código  Civil  de  1916,  todos os  institutos  de  Direito

Privado passaram a ser analisados dentro de uma concepção social  inafastável,

tendo  como  norte  inicial  a  Constituição  Federal  e  seus  preceitos  fundamentais,

particularmente aqueles que protegem a pessoa humana.

Com  relação  ao  princípio  da  operabilidade,  pode-se  dizer  que  ele  é

responsável não só pela facilitação da utilização do Direito Privado, como por sua

efetividade, relacionado com o sistema de cláusulas gerais que nada mais são do

que verdadeiras lacunas deixadas pelo legislador para preenchimento pelo aplicador

do Direito.

Por último, tem-se o princípio da eticidade, que impôs à ética e à boa-fé

uma nova perspectiva,  uma nova  valorização.  A boa-fé  ultrapassa o campo das

ideias, da intenção, que sintetizam a boa-fé subjetiva, ingressando no campo dos

atos, das práticas de lealdade, que se referem à boa-fé objetiva. Esta modalidade é

concebida como uma forma de integração não só dos negócios jurídicos em geral,

mas  de  toda  e  qualquer  relação  interpessoal  atualmente  existente.  Trata-se  de

ferramenta auxiliar do aplicador do Direito destinada ao preenchimento de lacunas,

de espaços vazios deixados pela lei.

No tocante ao abuso de direito, a fundamentação sustenta (2014, online):

Embora  a  aceitação  de  ajuda  financeira  no  curso  do  relacionamento
amoroso não possa ser  considerada como conduta ilícita,  certo é que o
abuso desse direito, mediante o desrespeito dos deveres que decorrem da
boa-fé objetiva (dentre os quais a lealdade, decorrente da criação por parte
do réu da legítima expectativa de que compensaria a autora dos valores por
ela  despendidos,  quando  da  sua  estabilização  financeira),  traduz-se  em
ilicitude, emergindo daí o dever de indenizar.  Abuso de direito é conduta
lícita quanto ao seu conteúdo, e ilícita quanto as suas consequências.
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Portanto, pode-se depreender que o dever de indenização pelos danos

materiais, no caso em questão, decorre da vedação ao enriquecimento sem causa,

mediante conduta praticada com abuso de direito, conforme a regra trazida pelo art.

187, do Código Civil, o que desrespeita, sobremaneira, a boa-fé objetiva.

Relativamente  aos  danos  morais,  entendeu  o  julgador  não  restarem

configurados, sob a seguinte justificativa (2014, online):

Por mais frustrante que seja o fim do relacionamento, todos os que vivem
em  sociedade,  e  se  relacionam  entre  si,  estão  sujeitos  aos  dissabores
decorrentes do término do relacionamento afetivo vivido. Meros dissabores,
no entanto, por pior que possam ser considerados, não são passíveis de
reparação pela via da ação de indenização por danos morais.

O  fragmento  da  decisão  acima  colacionado  traduz  o  espírito

experimentado  por  diversos  julgadores  do  Judiciário  brasileiro.  Trata-se  de

verdadeira contradição admitir o abuso de direitos, de modo que ultrapassa todos os

limites razoáveis da boa-fé e da confiança, sem, contudo, reconhecer a existência de

dano moral indenizável ao presente caso. A realização de diversos empréstimos e

favores, todos substanciados na confiança adquirida ao longo do relacionamento,

fazem com que a atitude perpetrada pelo réu se convalesça em verdadeira ilicitude.

Entretanto,  mesmo sob uma análise  superficial,  pode-se depreender  o

patente desrespeito à dignidade da pessoa humana, além da imagem e da honra da

promovente, que viu seu envolvimento público, com amplo convívio entre familiares

e amigos, transformar-se em verdadeira espécie análoga ao estelionato, na medida

em que  o  réu  utilizou  da confiança e  do afeto  para  convencer  a  promovente  a

realizar uma série de ajudas e empréstimos, sob falsas promessas de recompensa

futura.  Portanto,  percebe-se  a  clara  afronta  a  direitos  personalíssimos  da

demandante,  o  que  é  suficiente  a  justificar  o  reconhecimento  de  danos  morais

indenizáveis, mas que não ocorreu no caso em comento.

Por  fim,  pode-se  extrair  da  análise  realizada  na  decisão  a  falta  de

sensibilidade  concernente  ao  magistrado,  no  tocante  ao  resguardo  a  direitos

fundamentais. O juiz, no exercício de seu mister, deve estar aberto e sensível aos
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problemas humanos, de modo que, sem essa característica, não consegue alcançar

os dramas relatados nos autos. O julgador tem que abrir as janelas dos direitos para

a realidade que o cerca.

Percebe-se  uma  boa  preparação  técnica  nos  membros  do  Poder

Judiciário,  mas falta,  contudo, uma formação humana. Carece a percepção para

entender que nem sempre a letra fria da lei é capaz de fornecer a solução justa ao

caso concreto, especialmente quando se está diante de conflitos envolvendo a vida

afetiva  das  pessoas.  Deve-se,  portanto,  investir  na  instrução  humanística  dos

operadores  do  direito,  uma vez  que  o  direito  é  pensado  pelo  homem e  para  o

homem, o que resta refletido na Constituição, a partir dos valores nela positivados, a

fim de que se concretizem as garantias e direitos fundamentais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução  social  e  jurídica  que a  família  tem passado ao  longo das

últimas décadas trouxe uma série de novos paradigmas para o Direito das Famílias

e para a própria sociedade em si, que já está fulcrada nos laços de afetividade, em

contraponto  à  ordem anteriormente  posta,  a  qual  tinha  por  base  a  proteção  ao

patrimônio e à instituição da família matrimonializada. Esse modelo, que era o único

aceito pela sociedade e pelo direito, dava margem à intromissão estatal para a sua

salvaguarda,  mantendo  a  família  patriarcal  como  um  dos  principais  pilares  da

sociedade. Essa realidade ensejava a perquirição do elemento culpa no término de

casamentos, situação que legitimava o cônjuge lesado a receber compensação na

separação pela culpa do outro.

O modelo  aceito  atualmente  não mais  permite  a  responsabilização do

consorte que deu causa à ruptura, conquanto deixou de existir até mesmo a figura

da separação no direito brasileiro, sendo mantida apenas como questão de direito

intertemporal. O fim do matrimônio deve ser buscado por meio de divórcio, o qual

não gera a imputação de culpa ou de indenização pelo simples término da relação

em si.  Não se  pode aceitar,  portanto,  a  concessão de indenização pelo  simples

descumprimento dos deveres conjugais ou de outros elencados pelo Código Civil de

2002.

As  demais  relações  afetivas,  mesmo  não  estando  no  rol  daquelas

protegidas  pelo  ordenamento  por  força  legal,  devem  ter  proteção  especial  e  o

reconhecimento de determinados direitos e deveres,  ao exemplo dos namoros e

noivados, tendo em vista o elevado grau de afeto e confiança envolvidos.

Em verdade, a doutrina da responsabilidade civil caminha cada vez mais

para  uma  objetivação,  não  obstante  o  seu  viés  subjetivo,  ainda  amplamente

utilizado. Desta forma, para a caracterização, faz-se necessária a verificação dos

elementos  ação ou omissão do agente, nexo de causalidade entre a conduta (ou

omissão) e o dano, dano real, certo e efetivo, além da culpa.
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Mais  especificamente,  no  que  se  refere  ao  dano  moral,  que requer  a

transgressão  a  algum  direito  da  personalidade,  tem-se  nos  tribunais  brasileiros

verdadeira  diáspora  jurisprudencial.  De  um  lado  estão  os  defensores  da

caracterização do dano pelos efeitos ocasionados na vítima, como dor, vergonha,

vexame,  humilhação,  sofrimento  etc;  de  outro,  encontra-se  o  posicionamento

defendido pela doutrina majoritária, a qual acredita que o simples ferimento a um

direito personalíssimo é fato suficiente a ensejar reparação por danos morais. Esta

parece ser a posição mais adequada, ao passo que os efeitos do dano moral são

muito subjetivos e variam de uma pessoa para outra. A sua comprovação, da mesma

forma, parece tarefa das mais árduas. Assim, em respeito à dignidade da pessoa

humana,  os  direitos  inerentes  à  existência  do  homem devem  ser  resguardados

independentemente  dos  efeitos  ocasionados  às  diferentes  pessoas  e  contextos,

como forma de alcançar a segurança jurídica.

Ainda  na  temática  do  dano  moral,  cabe  enaltecer  a  importância  do

elemento  ilicitude  para  sua  caracterização.  A abrangência  do  referido  requisito,

disposto no Código Civil, é utilizada, muitas vezes, de forma inadequada nos casos

que envolvem relacionamentos afetivos.

Grande parte dos tribunais pátrios deixam de reconhecer a existência de

dano moral sob a alegativa de que as relações afetivas são dotadas de riscos de

frustração e decepção inerentes ao namoro, ao noivado, ao casamento, ou seja, os

riscos  de  ruptura  integral,  não  gerando  direito  à  reparação.  Aduzem  diversas

decisões, ainda, que determinadas situações se tratam de mero dissabor, situação

comezinha da vida.

Contudo, ocorrem, por diversas vezes, situações advindas do rompimento

do  relacionamento  afetivo,  que  podem  ser  compreendidas,  na  realidade,  como

verdadeiras  violações  aos  mais  variados  direitos,  sobremaneira,  àqueles  que  se

referem à personalidade, ou seja, verdadeiros atos ilícitos. Desta forma, esses atos,

quando devidamente comprovados, nos casos envolvendo situações de afetividade,
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devem estar igualmente amparados pela responsabilização civil, não se admitindo,

em alguns casos extremos, a simples alegação de que as frustrações advindas no

curso  da  relação  afetiva  constituem  mero  dissabor,  conforme  vêm  entendendo

diversos julgadores por todo o Brasil.

Tendo em vista o conjunto de fatores envolvidos em uma relação afetiva,

como confiança e pressuposto de existência de boa-fé, algumas condutas desleais

se tornam ainda mais gravosas, de modo que possuem o elemento afeto como pano

de  fundo.  Portanto,  tratam-se  de  verdadeiros  ilícitos,  que  atingem,  em  muitas

ocasiões, a honra, a imagem, a reputação, a privacidade, a moral do companheiro,

afrontando o próprio  valor  fundamental  da  dignidade da pessoa humana.  Muitas

situações ilegais perpassam no cotidiano e não recebem o devido amparo judicial.

Portanto, a ocorrência de condutas que firam os ditames da boa fé, da confiança e

da própria dignidade da pessoa humana, de forma grave, devem, por conseguinte,

receber o devido amparo do judiciário, sob pena de perpetuar e abonar uma série de

injustiças e danos ocorridos cotidianamente.
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