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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da incidência do dano moral na dissolução do casamento. 

Com o advento do matrimônio e, por consequência, os direitos e deveres recíprocos 

dos cônjuges, vêm à tona a questão de ser ou não cabível o dano moral quando há 

a dissolução deste instituto, por descumprimento aos deveres do contrato de 

casamento. De um lado, o magistrado verifica, com base nos indícios probatórios, se 

realmente o cônjuge foi prejudicado, acarretando a estes transtornos emocionais e 

psicológicos, ou outras ofensas que venham a denegrir sua imagem perante a 

sociedade. De outro lado, o dever do ofensor de indenizar o consorte ofendido, de 

modo que este ato não venha se repetir, sendo utilizado pelo juiz o critério de 

possibilidade financeira do sujeito para estipular o valor da indenização. Deste 

modo, o objetivo deste trabalho é demonstrar a importância de se comprovar o dano 

e a partir desta prerrogativa o dever de reparar. 

 
Palavras-chave: Casamento. Dissolução. Dano Moral. Incidência.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante da discussão acerca da incidência do dano moral na dissolução do 

casamento, preliminarmente, tem-se que o casamento, sendo este um contrato, 

como outro qualquer, envolve direitos e deveres recíprocos. Assim, quando um dos 

integrantes, culposamente, desrespeita o princípio da constituição familiar e 

despreza a estima do outro, resta presente o dano moral. Quando há grande 

sofrimento, ultrapassando os limites que são tolerados surge, sem dúvida, o dano. 

Deste modo, pode o cônjuge ofendido pleitear uma indenização pelo dano sofrido. 

Não que a pecúnia a ser paga acabará com o sofrimento, mas servirá para amenizá-

lo. 

Há certa dificuldade em identificar se houve ou não o dano moral, sendo 

este reputado como vexame, a dor, humilhação ou sofrimento que teve o cônjuge. 

Deste modo, resta ao magistrado constatar se houve ou não o dano, sendo este o 

principal desafio. Ainda, deve o juiz designar o quantum indenizatório, eis que não 

há um valor específico para cada dano sofrido, até mesmo porque não há como 

quantificar um sentimento. Então, qual o critério adotado por cada juiz para 

quantificar o dano moral?  

Segundo o ilustre professor Clayton Reis,  

 

Grande é o papel do magistrado na reparação do dano moral, competindo, 
a seu prudente arbítrio, examinar cada caso, ponderando os elementos 
probatórios e medindo as circunstâncias, preferindo o desagravo direto ou 
compensação não-econômica à pecuniária, sempre que possível, ou se não 
houver risco de novos danos. (REIS, 1998, p. 94) 
 

 

Ainda, deve-se ressaltar que a fixação de indenização por danos morais tem 

o poder de compensar a dor, o sofrimento ou a indevida exposição pela qual sofreu 

a vítima em virtude da situação constrangedora, além de contribuir para 

desestimular o ofensor a realizar novamente a conduta que originou o dano. Tem 

ainda a finalidade de demonstrar a possibilidade de reparação dos danos morais, 

sofridos pelos cônjuges, na separação ou no divórcio, fundamentando-se na 

proteção da família e dos direitos individuais.  
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2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CASAMENTO 

 

O casamento faz surgir entre os cônjuges direitos e deveres recíprocos 

como o de fidelidade, coabitação, lealdade e respeito, conforme mencionado no art. 

1.566 do Código Civil brasileiro (CCB) de 20021. Esta ligado, ainda, à ideia da 

constituição de família e, sendo assim, encontra-se inserido no núcleo do Direito de 

Família. Alguns doutrinadores, a exemplo de Maria Helena Diniz, tratam do 

casamento como subdivisão do Direito de Família, qual seria o “Direito Matrimonial”. 

Leciona Maria Helena:  

  

É o casamento a mais importante e poderosa de todas as instituições de 
Direito Privado, por ser uma das bases da família, que é a pedra angular da 
Sociedade. Logo, o matrimônio é a peça chave de todo sistema social, 

constituindo o pilar do esquema moral, social e cultural do País. (DINIZ, 
2007, p. 35) 
  
 

Atribuindo-se o respeito que deve imperar entre marido e mulher durante o 

casamento, devem existir limites que precisam ser analisados na prestação do 

débito conjugal. 

 

2.1 CONCEITO 

 

O casamento como fato social, é elemento frágil que depende do tempo e do 

espaço em que esteja inserido. Pontes de Miranda (2001, p. 36) diz que “As 

definições de casamento têm natureza incerta e temporária de todas as coisas 

sociais. O seu fim deve ser o de caracterizar o de seu tempo, e nada mais”. Maria 

Helena Diniz define o casamento como “a união do homem e da mulher com o fim 

de criar uma comunidade de existência” (2002, p. 40). Para Silvio Rodrigues, 

casamento é “o contrato de direito de família que tem por fim promover a união do 

homem e da mulher de conformidade com a lei, a fim de regularem suas relações 

sexuais, cuidarem da prole comum e se prestarem mútua assistência” (2004, p. 

130). Deste modo, Silvio diz ainda que: 

 

[...] conforme, historicamente houve um conflito com o caráter que se 
desejou dar ao matrimônio, de instituição, ou seja, de um conjunto de regras 

                                            
1
 Artigo 1.566 do Código Civil brasileiro elenca os direitos e deveres dos cônjuges. 
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impostas pelo Estado, que forma um todo e ao qual as partes têm apenas a 
faculdade de aderir, pois, uma vez dada referida adesão, a vontade dos 
cônjuges se torna impotente e os efeitos da instituição se produzem 
automaticamente. (RODRIGUES, 2004, p. 477). 

 

Ainda, o Art. 1.511 do CCB 2002 preconiza que “O casamento estabelece 

comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos 

cônjuges”.  

Maria Helena Diniz ensina que com o matrimônio existe: 

 

[...] um complemento de duas personalidades reciprocamente atraídas pela 
força do sentimento e do instinto que se ajudam mutuamente, 
estabelecendo-se entre elas uma comunhão de vida e de interesses tanto 
na dor como na alegria. (DINIZ, 2002, p. 41) 

 

Sendo assim, pode-se dizer que o casamento é ato jurídico solene, em que 

há o envolvimento de duas pessoas de sexos diferentes (existem alguns estados 

brasileiros que já admitem a união de pessoas do mesmo sexo), que estejam 

habilitadas e tenham discernimento, conforme a lei, para estabelecer a comunhão de 

vida e o regime de bens. 

 

2.2 NATUREZA JURÍDICA 

 

No direito brasileiro existem três correntes a serem utilizadas.  A primeira diz 

que o casamento é de natureza contratualista, e tem como um dos seus adeptos o 

Professor Sílvio Rodrigues (2004), que o define como sendo um contrato de direito 

de família. Esta teoria tem se apoiado no direito canônico, em que o consentimento 

dos noivos é o fator predominante na formação do vínculo matrimonial. Por este 

motivo, a Igreja entende que o casamento é um contrato.  Do mesmo modo, a 

escola jusnaturalista amparou este conceito, que inspirou várias legislações, bem 

como o Código Napoleônico. Existem doutrinadores que atribuem ao casamento à 

qualidade de um ato complexo, com natureza constitucional, vez que deriva da 

manifestação da vontade dos nubentes, mas que se perfaz pela celebração. 

A outra corrente afirma que o casamento é uma instituição. Assim, a 

Professora Maria Helena Diniz cita diversos fatores que distinguem a teoria 

contratualista da institucionalista: 
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[...] a) o contrato é uma especulação (o vendedor procura o preço mais alto, 
o comprador, o mais baixo); a instituição, um consortium,onde os interesses 
são coincidentes;  
b) o contrato rege-se pela igualdade; a instituição, pela disciplina;  
c) o contrato é uma mera relação, produzindo efeitos somente entre as 
partes, a instituição, uma entidade que se impõe tanto às partes como a 
terceiros;  
d) o contrato é uma relação exterior aos contratantes, é um laço 
obrigacional; a instituição, uma interiorização;  
e) o contrato representa uma trégua na batalha dos interesses individuais, 
sendo produto da concorrência; a instituição, um corpo cujo destino é ser 
compartido por seus membros, portanto produto da comunicação;  
f) o contrato é precário, desata-se como foi formado, extinguindo-se com o 
pagamento; a instituição é feita para durar;  
g) o contrato é uma relação subjetiva de pessoa a pessoa; as relações 
institucionais são objetivas e estatutárias. (DINIZ, 2002) 
 

 

Dentre todas as correntes existentes, a contratualista pode ser mais 

importante, na análise jurídica, pois tem a concepção de que o casamento é um 

contrato formado pelo acordo das vontades dos cônjuges. Conforme entendimento 

extraído do art. 104, incisos I, II e III do CCB, o casamento é um negócio jurídico. 

Ainda, na mesma linha, o artigo 1.514 do CCB menciona que: “O casamento se 

realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua 

vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados”. 

Existe, ainda, uma parte que considera a Teoria Eclética, que nada mais é 

do que um misto das teorias Contratualista e Institucionalista. Trata-se de uma teoria 

mais compacta, pois abrange não só os aspectos financeiros, mas também os 

religiosos e espirituais.  
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3 DEVERES DOS CÔNJUGES 

 

O casamento constitui sociedade, formada pelo marido e pela mulher, 

sempre no interesse do casal e dos filhos. Assim, o casal é obrigado, cada um na 

proporção de seus bens e da sua renda, a sustentar a família e a educar os filhos, 

qualquer que seja o regime de bens do casamento. Havendo divergência, qualquer 

dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá considerando esses interesses. 

O casamento possui algumas consequências, são estas: social, pessoal e 

patrimonial. Falaremos apenas dos efeitos pessoais que se estabelecem entre os 

cônjuges. 

 O CCB prevê em seu artigo 1.566 as hipóteses em que deve haver o 

comprometimento do casal, in verbis:  

 

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.  

 

Ao analisar o artigo supra, verifica-se que deve existir a fidelidade recíproca, 

ou seja, tanto no aspecto físico, como no moral em que deve haver a manutenção 

da relação e, que tenha o intuito de satisfação do casal. Não pode haver adultério 

com terceira pessoa, restando configurada a infidelidade. No que tange ao dever de 

coabitação, deve-se levar em consideração a convivência sob o mesmo teto, exceto 

quando envolve necessidades de cunho pessoal, trabalho ou familiar. Já ao que se 

refere à mútua assistência, há o dever de subsistência dos consortes no que se 

refere à alimentação, saúde, vestuário, lazer, habitação, bem como de proteger a 

vida, integridade física, a liberdade e a honra. Acerca do dever de respeito, devem-

se considerar os direitos inerentes à personalidade do cônjuge, tais como o respeito, 

a integridade física e psíquica, a honra e a liberdade. 
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4 ESPÉCIES DE DISSOLUÇÃO 

 

As hipóteses de dissolução estão previstas no artigo 1.571, incisos III e IV do 

CCB: 

 

Art. 1.571 – A sociedade conjugal termina: 

I – pela morte de um dos cônjuges; 

II – pela nulidade ou anulação do casamento; 

III – pela separação judicial; 

IV – pelo divórcio. [grifo meu]. 

 

Com a Emenda Constitucional 66/2010, os casais que desejam se divorciar 

podem fazê-lo sem a necessidade da separação prévia. Foram extintos os prazos 

que eram exigidos para dar entrada no pedido. A separação não foi extinta, apenas 

foram suprimidos os requisitos temporais do divórcio. 

  

4.1 SEPARAÇÃO JUDICIAL 

 

A separação judicial nada mais é do que a dissolução da sociedade 

conjugal, em que não se rompe o vínculo matrimonial, de modo que os consortes 

não podem trocar novas núpcias. Esta cisão pode ser litigiosa ou consensual. 

 

4.1.1 Litigiosa 

 

A separação judicial litigiosa, de acordo com a Lei 6.515/77, Lei do Divórcio2, 

poderá ser requerida a qualquer tempo por um dos consortes, ou seja, por pedido 

unilateral, e seguirá o procedimento  ordinário. Ela é composta por  três espécies: 1) 

a separação sanção, que é aquela que tem como resultado o pedido feito por conta 

do comportamento de um dos cônjuges, onde é fundamental que haja a culpa, o 

principal motivo para a dissolução da sociedade conjugal; 2) a separação falência, 

que tem como principal requisito a separação de fato, por mais de um ano, e deve 

ser demonstrado o insucesso da vida conjugal, assemelhando-se com à separação 

consensual, pois acolhe o requisito temporal; e 3) a separação remédio, que deduz 

                                            
2
 Lei do divórcio dispõe acerca dos casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, 

acerca de seus efeitos jurídicos. 
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que um dos cônjuges tenha “doença mental  grave”, obtida após o casamento e, 

que, passados dois anos, é tida como incurável ou com pouca probabilidade. 

 

4.1.2 Consensual 

 

A separação consensual tem um procedimento judicial de requerimento 

conjunto, ou seja, deve ser requerido por ambas as partes. Os consortes devem 

concordar com a separação, convencionando as condições e apresentando o acordo 

ao juiz para ele que proceda à homologação. Conforme entendimento de Carlos 

Gonçalves: 

 

Também chamada de separação judicial amigável ou por mútuo 
consentimento, consiste na manifestação de ambos os cônjuges perante o 
juiz pela dissolução da sociedade conjugal. A vantagem de tal modalidade é 
que o casal não precisa expor nem discutir a causa da separação, devendo 
apenas apresentar o acordo celebrado entre eles para que o juiz possa 
homologá-lo, sendo necessária apenas a comprovação, mediante 
apresentação da certidão de casamento, de estarem casados por mais de 
um ano. A separação judicial extingue os deveres de coabitação e fidelidade 
recíproca. Extingue, também, o regime de bens, uma vez que os 
separandos deixam de ter direito sobre o patrimônio o outro adquirir a partir 
de então. (GONÇALVES, 2007) 

 

A separação judicial é, na maioria das vezes, simples é rápida. Por se tratar 

de um mecanismo de jurisdição voluntária, ela pode ser feita, até mesmo, durante o 

feriado forense. O art. 34, § 1º da Lei 6.515/77 leciona o seguinte: 

Art 34 - A separação judicial consensual se fará pelo procedimento previsto 
nos arts. 1.120 e 1.124 do Código de Processo Civil, e as demais pelo 
procedimento ordinário. 

§ 1º - A petição será também assinada pelos advogados das partes ou pelo 
advogado escolhido de comum acordo. 

 

A ação de separação judicial consensual é de jurisdição voluntária e possui 

procedimento especial previsto no Código de Processo Civil (CPC). 

 

4.2 DIVÓRCIO 

O divórcio é a dissolução do casamento válido, ou seja, extinção do vínculo 

matrimonial (CCB, art. 1.571, IV e § 1°), que atua através de sentença judicial, ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art1120
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm#art1124
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então extrajudicial pela via administrativa, mediante a Lei 11. 441 de 05 de janeiro 

de 2007, preparando as pessoas a contrair novas núpcias. De acordo com o 

ensinamento de Maria Helena Diniz: 

a) existência de casamento válido; b) pronunciamento da sentença do 
divórcio em vida dos consortes, pois só estes poderão requerê-lo, 
entendendo essa legitimação, apenas excepcionalmente, em caso de 
incapacidade mental de um deles, [...] em hipótese alguma poderá o juiz 
comunicar ex officio o divórcio; c) a intervenção judicial; d) o lapso temporal 
de um ano do trânsito em julgado da sentença que decretou a separação 
judicial ou a decisão concessiva de medida cautelar de separação de 
corpos, para a conversão daquela separação em divórcio; e) o requerimento 
por um ou ambos os ex-consortes para a conversão da separação judicial 
em divórcio, visto que a decretação do divórcio não se dá ope legis pelo 
simples decurso do lapso temporal previsto em lei; f) a verificação de um 
motivo legal, se precedido de separação judicial; e g) a separação de fato 
por mais de dois anos (DINIZ, 2008, p. 330). 

Importante ressaltar que a Emenda Constitucional nº. 66, de 13 de julho de 

2010, atendendo às grandes reclamações da população, deu nova redação ao § 6º 

do art. 226 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), dispondo que: 

"O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio", abolindo, assim, com a 

separação prévia do casal, que perseverava em diversas eventualidades. 

 

4.2.1 Conversão ou Indireto 

Acerca do divórcio judicial indireto ou conversão, leciona Maria Helena Diniz 

que: 

O divórcio indireto pode apresentar-se como: 1) Divórcio consensual 
indireto, pois o direito brasileiro adotou o sistema que autoriza o pedido de 
conversão divórcio indireto pode apresentar-se como: 1) Divórcio 
consensual indireto, pois o direito brasileiro adotou o sistema que autoriza o 
pedido de conversão da prévia separação judicial consensual ou litigiosa em 
divórcio, feito por ambos ou por qualquer um dos cônjuges (CF, art. 226, § 
6º; CC, art. 4.580 e § 1º; Lei n. 6.515, arts. 35, 36, I e II, e 47; Portaria n. 
02/91 do Poder Judiciário de São Paulo; RT, 534:178, 553:238, 526:178), 
com o consenso do outro. Resulta, portanto, do livre consentimento do 
casal, que se encontra separado judicialmente, pretendendo divorciar-se. 
Percebe-se, então, que, nesta hipótese, a conversão em divórcio é admitida 
indiretamente, uma vez que entre separação judicial e o divórcio há a 
certeza jurídica de uma separação judicialmente reconhecida; 2) divórcio 
litigioso indireto é o obtido mediante uma sentença judicial proferida em, 
processo de jurisdição contenciosa, onde um dos consortes, judicialmente 
separado há um ano, havendo dissenso ou recusa do outro em consentir no 
divórcio, pede ao magistrado que converta a separação judicial (consensual 
ou litigiosa) em divórcio, pondo fim ao matrimônio e aos efeitos que 
produzia. (DINIZ, 2008) 
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A separação acabava com a sociedade conjugal, mas não com o 

matrimônio, de forma que, embora a pessoa separada não mais tivesse os deveres 

conjugais impostos pela ordem jurídica, como os de coabitação e fidelidade, ela não 

poderia contrair novas núpcias enquanto não fosse feito o divórcio. Muito embora 

pudesse conviver com outra pessoa, mediante união estável.  

Como antes do surgimento da lei n.° 6.515/77 só existia separação judicial, 

também conhecida como desquite, foi elaborada esta forma, para abranger os 

casais já separados juridicamente. 

Assim, o divorcio indireto, que era a norma, exigia um prazo de separação 

judicial anterior. Esse prazo era de mais um ano e sua contagem era feita a partir da 

data da decisão que determinara a separação judicial, que hoje não é mais 

necessária; a medida cautelar equivalente ou, ainda, da data em que, por decisão 

judicial proferida em qualquer processo, mesmo naqueles de jurisdição arbitrária, 

fosse determinada ou presumida a separação dos cônjuges. 

4.2.2 Direto 

O divórcio direto é distinto do indireto, visto que resulta de um estado de 

fato, aprovando a conversão direta da separação de fato por um período superior a 

dois anos, sendo comprovada, em divórcio, sem que se tenha a divisão de bens e 

precedente separação judicial, em prol de norma constitucional (CRFB, art. 226, § 

6º, regulamentado pela Lei n. 6.515/77, art. 40 e parágrafos, alterado pela Lei n. 

7.841/89, arts. 2º e 30; CCB, art. 1.580, § 2º). 

O divorcio direto que não tenha como precedente a separação judicial – em 

relação ao divorcio direto, o prazo da separação de fato foi reduzido de cinco para 

dois anos, conforme elencado no art. 226, §6º da CRFB de 1988. Ainda, a 

Constituição Federal não estabeleceu o divorcio direto como regra transitória, que se 

aplica apenas aos casos em que a separação de fato tivesse inicio em determinada 

data, anterior ao dia 28 de junho de 1977, com o decurso do prazo, sendo cabível o 

divorcio direto. 
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Essa realidade perdurou até 2010, pois com a atual redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 66/2010, a decretação do divórcio não se subordina mais 

a nenhum prazo. 

4.2.3 Sanção 

 

O divórcio sanção era aquele que transformava a separação sanção, a 

separação culposa. Atualmente, no próprio divórcio sanção de discute a 

culpabilidade. Entende-se que a culpa tem por consequência aplicar sanção ao 

cônjuge culpado, e esta sanção baseia-se justamente na perda do direito a 

alimentos e ao direito de manter o sobrenome. (PORTO, 2010) 

Assim, conforme ilustra de Silvio Venosa: 

 

O divórcio como sanção funda‐se na ideia de que o cônjuge (ou ambos) 
tenha praticado um ou mais atos tidos como ilícitos para o instituto do 
casamento, assim definidos em lei. Não é solução que mais agrada nem ao 
legislador, que deve restringir essas hipóteses, nem à maioria dos casais 
em conflito. Essa é, portanto, a razão pela qual a lei deve incentivar o 

divórcio por mútuo consentimento, que traduz o divórcio‐remédio. Não 
exatamente porque conceituemos o casamento como um contrato, porém 
mais propriamente porque constitui um deslinde ao conflito conjugal que 
não encontra solução adequada e socialmente segura no divórcio‐sanção, 
no qual os cônjuges devem necessariamente descrever as causas para o 
desenlace. (VENOSA, 2010, p. 94) 

 

 
 
Ainda esplana que, 

 

Deve ser afastado, pois, o conceito de castigo ou punição para o cônjuge 
tido como culpado. A noção de culpa e de um culpado não se harmoniza 
com o desfazimento de uma sociedade conjugal. Nesse aspecto, o atual 
Código representou um grande retrocesso. É necessário que também 
tenhamos em mente que, ao analisar um ato culpável, há amplo 
subjetivismo do órgão julgador, o que pode levar a uma incerteza quanto às 
causas da separação ou divórcio. Deve ser evitada essa intromissão judicial 
na vida privada dos cônjuges, numa época em que se procura preservar a 
intimidade a qualquer custo. Por essa razão avulta a importância de uma 
conciliação obrigatória e razoável em todas as questões de família. A ação 
judicial nesse campo sempre será trágica. (VENOSA, 2010, p. 95) 

 
 

Conforme entendimento depreendido acerca da ideologia trazida por Silvio 

Venosa, sanção não deve ser aplicada. 
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4.2.4 Remédio 

 

O divórcio remédio nada mais é do que a dissolução do casamento sem que 

decaiam ou se perquiram as causas do rompimento conjugal. Deve ser visto não 

com intento no passado, mas no futuro dos cônjuges divorciados, para os quais 

existem os deveres de mútua assistência moral e econômica, principalmente no que 

se refere aos filhos menores. 

Nesta categoria de divórcio o que se preserva é a integridade moral e a 

intimidade dos divorciandos, já que não se fala em culpa, sendo desnecessária a 

discussão acerca das causas do rompimento. 
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5 DANO MORAL 

 

Iniciando o estudo acerca do Dano Moral é importante ressaltar o significado 

de dano. A palavra dano difunde o conceito de lesão ou prejuízo. Desta forma, 

quando alguém sofre um dano, existe uma perda, seja no sentido material, que 

envolvem bens, ou no sentido imaterial, que envolve a moral, a honra, os diretos 

personalíssimos. No caso da dissolução do casamento, podem ser elencados esses 

dois danos: material e imaterial, mas o estudo será voltado apenas para o dano 

moral imaterial. 

 

5.1 CONCEITO 

 

A doutrina não dispõe de um conceito concreto acerca do dano moral. 

Distintamente do que ocorre no dano patrimonial, em que a vítima sofre um prejuízo 

aos seus bens físicos, no dano moral, depara-se com dificuldade em encontrar o 

tamanho da lesão sofrida pela vítima, vez que, tal dano tem um caráter subjetivo. 

No que tange a moral, ingressamos na esfera psicológica do indivíduo. 

Deste modo, a moral condiz ao bem imaterial, alcançando o bem-estar de cada ser 

humana, referindo-se ao intimo de cada um. Assim, pode-se considerar o dano como 

tudo àquilo que esta fora da esfera material. 

De acordo com Maria Helena Diniz: 

 

“O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação 
ou o gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 
personalidade (como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a 
honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) 
ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de 
família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 
1º, III).” (DINIZ, 2008, p. 93) 
 

 
Yussef Said Cahali conceitua como dano moral: 

  

Tudo aquilo que molesta gravemente a alma humanada, ferindo-lhe 
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 
reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 
de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 
evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração 
social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento 
da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 
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emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 
constrangimento moral. (CAHALI, 2005, p. 20/21) 

 
 

Para Cláudio Américo Führer, o Dano Moral, pode ser definido como: 

 

A expressão dano moral tem duplo significado. Num sentido próprio, ou 
estrito, refere-se ao abalo dos sentimentos de uma pessoa, provocando-lhe 
dor, tristeza, desgosto, depressão, perda da alegria de viver, etc. E num 
sentido impróprio, ou amplo, abrange também a lesão de todos e quaisquer 
bens ou interesses pessoais, como a liberdade, o nome, a família, a honra e 
a própria integridade física. Por isso a lesão corporal é um dano moral. 
(FÜHRER, 2002, p. 99/100) 

 
 

Conforme entendimento de Aguiar Dias: 

 
O dano moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria 
lesão, abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e 
corresponde a lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais 
ou não, e acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não 
patrimoniais. Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não 
patrimoniais (DIAS, 1987, p. 852). 
 

 

Analisando os conceitos acima mencionados, pode-se conceituar o dano 

moral como uma lesão ocasionada a um bem personalíssimo de certo indivíduo, em 

que o prejuízo não esteja situado na esfera material, e sim, alcance o seu caráter 

subjetivo, ocasionando consequências negativas para a vítima, pois seu bem-estar 

social e pessoal será abalado. Por tanto, distinto do dano patrimonial, em que se é 

possível avaliar o valor do dano com exatidão. No dano imaterial (moral), não é 

possível calcular, exatamente, o valor da lesão. 

O dano moral atinge os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, 

aqueles elencados na CRFB de 1988, podendo citar como mais importantes, a 

intimidade, a honra, a imagem social do indivíduo, em fim, todo e qualquer prejuízo 

ao bem-estar da vitima, deve ser reputado como dano extrapatrimonial. 

Assim como é difícil conceituar o dano moral, caracterizá-lo não é uma tarefa 

nada fácil. O ilustre Venosa faz uma colocação acerca dos elementos que interferem 

na caracterização do dano, sendo tais: 

 

a) A falta do efeito durável do dano meramente moral; 
b) A dificuldade em descobrir-se a existência do dano; 
c) A indeterminação do numero de pessoas lesadas; 
d) A impossibilidade de uma rigorosa avaliação em dinheiro da extensão do 

dano moral;  
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e) O ilimitado poder que se tem de conceder ao juiz para avaliar o montante 
compensador do dano meramente moral. (VENOSA, 2007, p. 190) 

 

  

Conforme entendimento de Sérgio Cavalieri Filho:  

 

No momento da verificação do dano o juiz deve levar em conta a 
razoabilidade, chegando ao ponto de se colocar no lugar do agente 
causador do dano e principalmente no lugar da vitima, equilibrando os 

sentimentos que tal ato lesivo gerou a ambas as partes. (CAVALIERI 

FILHO, 2007, p. 83) 
 
 

Cavalieri (2008) ainda defende que “em relação à vítima o julgador buscará, 

o vexame, a dor, o abalo psicológico, ou seja, a que ponto aquele ato desestabilizou 

o seu bem-estar”. 

Pode-se extrair do entendimento do autor supracitado que o vexame, a dor, 

o abalo psicológico que decorrem do dano moral, não são exclusivos do indivíduo, 

ou seja, relacionados à pessoa física, mas podem também estar ligados as pessoas 

jurídicas, que podem, em decorrência do dano, sofrer um vexame perante seus 

clientes, deste modo  caracterizando uma lesão a honra e a credibilidade  da 

empresa. 

Para melhor explanar acerca da caracterização do dano moral a professora 

Maria Helena Diniz relata sobre o tema: 

  
Dano moral, no sentido jurídico não é a dor, a angustia, ou qualquer outro 
sentimento negativo experimentado por uma pessoa, mas sim uma lesão 
que legitima a vitima e os interessados reclamarem uma indenização 
pecuniária, no sentimento de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 
jurídica por eles sofridos. (DINIZ, 1998, p. 82) 
 

  

Do conceito extraído da doutrinadora Maria Helena, pode-se constatar que o 

dano moral é um grande constrangimento, pelo qual passa a vítima, em decorrência 

de um ato ou omissão causado por outra pessoa, ficando como forma de acentuar o 

dano a indenização e ao juiz competente ficará o encargo de arbitrá-la, da forma que 

melhor entender. 
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5.2 RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Antes de se verificar a comprovação do dano, deve ser ressaltada a questão 

da responsabilidade civil do agente praticante. O tema da responsabilidade civil é 

conceituado por alguns autores com fundamento na culpa do agente. Por outro lado, 

existem aqueles que vêem este instituto com uma forma mais ampla, não apenas na 

culpabilidade, mas sim como uma série de prejuízos, uma constância de direitos e 

deveres. Neste âmbito, pode-se afirmar que a responsabilidade civil, na concepção 

moderna, tem dois pólos: um tradicional, subjetivo, e outro moderno, objetivo.   

Assim, podem-se extrair alguns pressupostos acerca da responsabilidade 

civil, a saber: a conduta humana, ou seja, a ação ou omissão; a culpa ou o dolo do 

agente, ou seja, a vontade; a relação de causalidade, também chamado de nexo de 

causalidade e; o dano experimentado pela vítima. 

A responsabilidade civil não pode ter como base apenas a culpa ou o risco, 

pois sempre terão casos em que um destes critérios será manifestamente 

insuficiente. A Teoria do Risco não substitui a Teoria Subjetiva, mas a completa, 

pois, apesar dos progressos da responsabilidade objetiva, continuam sendo 

exceções abertas ao postulado tradicional da responsabilidade subjetiva. 

A responsabilidade objetiva, ou seja, a responsabilidade sem culpa, pode ser 

plicada somente quando há uma lei expressa que autorize. No entanto, na ausência 

de lei expressa, a responsabilidade pelo ato ilícito será subjetiva, pois esta é a regra 

geral no direito brasileiro. (CAVALIERI, 2008) 

A ilustre professora Maria Helena Diniz leciona que: 

  

Responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa 
a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiro em razão de ato por 
ela mesmo praticado, por pessoa por quem responda, por algo que a 
pertença ou de simples imposição legal. (DINIZ, 2008) 
 

 
 

O primeiro artigo do Título do CCB “Da Responsabilidade Civil”, de pronto já 

liga a matéria aos atos ilícitos “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado à repará-lo”.3 

                                            
3
 Artigo de lei extraído do Código de Processo Civil, acerca do que vem a ser ato ilícito, decorrente do 

dano. 
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Ante toda esta discussão doutrinária é possível observar que a 

responsabilidade civil trás a obrigação de reparar um prejuízo causado, seja em 

decorrência de culpa ou de outra circunstância legal que seja justificada, podendo 

citar como exemplo a culpa presumida ou, até mesmo, a culpa por uma 

circunstância simplesmente objetiva. 

 

 

5.3 COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL 

 

A indenização que se pretende com a reparação acerca dos danos morais é, 

por diversas vezes, levada ao âmbito do Poder Judiciário. Por muitas vezes, tais 

postulações não tem pertinência alguma, levando como principal instrumento da 

ação o interesse único de enriquecimento, neste caso, sem causa. Em outros casos, 

a parte autora realmente tem direito à indenização, porém o magistrado fixa esse 

valor de modo que seja suficiente, mas não excessivo. 

Por várias vezes a defesa da parte ré alega que o dano não foi comprovado 

e que compete ao autor da ação a comprovação do dano moral, conforme exposto 

no artigo 333 do CPC. Alguns magistrados aceitam esta tese e dizem que o pedido é 

considerado improcedente por falta de provas. Realmente é tarefa impossível a 

comprovação da existência do dano moral. 

Para o ilustre Sérgio Cavalieri Filho (2007, p. 83) no momento da verificação 

do dano o juiz deve levar em conta a razoabilidade, chegando ao ponto de se 

colocar no lugar do agente causador do dano e principalmente no lugar da vitima, 

equilibrando os sentimentos que tal ato lesivo gerou a ambas as partes. Menciona 

ainda que em relação à vítima o julgador buscará o vexame, a dor, o abalo 

psicológico, ou seja, a que ponto aquele ato desestabilizou o seu bem-estar. 

Portanto, conforme entendimento extraído, há posicionamento majoritário de 

que o dano moral não precisa ser comprovado, justamente diante da impossibilidade 

desta comprovação. É impossível quantificar a dor, o sofrimento, a humilhação, 

constrangimento pelo qual passa cada indivíduo quando sua moral é afetada. Deste 

modo tal demonstração torna-se desnecessária, pois decorre de caráter 

eminentemente subjetivo da lesão. O que se exige, apenas, são as provas dos fatos 

que originaram este prejuízo e a relação entre a causa e o efeito. 
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Assim, mostra-se totalmente descabida a pretensão probatória do dano 

moral. O que se deve materializar é a comprovação do fato que ensejou o prejuízo 

e, respectivamente, o nexo de causalidade, devendo o magistrado levar em 

consideração é o senso comum das características pessoais do ofendido e daquilo 

que efetivamente foi apresentado. (CUNHA, 2012) 

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca das 

hipóteses em que o dano moral pode ser presumido: 

 
Diz a doutrina – e confirma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) – que a responsabilização civil exige a existência do dano. O dever de 
indenizar existe na medida da extensão do dano, que deve ser certo 
(possível, real, aferível). Mas até que ponto a jurisprudência afasta esse 
requisito de certeza e admite a possibilidade de reparação do dano 
meramente presumido? 
O dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, 
ofende a moral e a dignidade da pessoa. Doutrinadores têm defendido que 
o prejuízo moral que alguém diz ter sofrido é provado in re ipsa (pela força 
dos próprios fatos). Pela dimensão do fato, é impossível deixar de imaginar 
em determinados casos que o prejuízo aconteceu – por exemplo, quando se 
perde um filho.  
No entanto, a jurisprudência não tem mais considerado este um caráter 
absoluto. Em 2008, ao decidir sobre a responsabilidade do estado por 
suposto dano moral a uma pessoa denunciada por um crime e 
posteriormente inocentada, a Primeira Turma entendeu que, para que “se 
viabilize pedido de reparação, é necessário que o dano moral seja 
comprovado mediante demonstração cabal de que a instauração do 
procedimento se deu de forma injusta, despropositada, e de má-fé” (REsp 
969.097).  
Em outro caso, julgado em 2003, a Terceira Turma entendeu que, para que 
se viabilize pedido de reparação fundado na abertura de inquérito policial, é 
necessário que o dano moral seja comprovado.  
A prova, de acordo com o relator, ministro Castro Filho, surgiria da 
“demonstração cabal de que a instauração do procedimento, posteriormente 
arquivado, se deu de forma injusta e despropositada, refletindo na vida 
pessoal do autor, acarretando-lhe, além dos aborrecimentos naturais, dano 
concreto, seja em face de suas relações profissionais e sociais, seja em 
face de suas relações familiares” 

4
(REsp 494.867).  

 

Nota-se clara a opinião do Superior Tribunal de Justiça acerca do 

descabimento de provas em se tratando de danos morais.  

É de suma importância, para a comprovação do dano, que as provas sejam 

minuciosamente condicionadas à ocorrência das ofensas à moral, boa-fé ou 

dignidade da vítima, as consequências desse fato para a vida pessoal, incluindo a 

repercussão do dano e todos os outros problemas ocasionados com reflexos neste. 

Será explanado, no próximo capítulo, acerca de como se procederá a 

reparação do dano. 

                                            
4
 Superior Tribunal de Justiça define em quais situações o dano moral pode ser presumido.  
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5.4 REPARAÇÃO DO DANO 

 

A natureza da reparação dos danos morais ocasionada pela dissolução do 

casamento é demonstrada pelo ilustre professor Eduardo de Oliveira Leite que 

assim se expressa:  

 

Não se visualize aqui qualquer 'pagamento' do amor, como poderse- ia 
pensar em visão reducionista e tendenciosa, mas tão-somente em um 
montante que representa advertência ao lesante e à sociedade de que não 
se pode aceitar o comportamento assumido ou o evento lesivo assumido. 
Não se está reclamando pecúnia do amor, e sim pagamento contra aquele 
que se aproveitou da relação jurídica que envolvia amor para causar graves 
ofensas delituosas, morais e dor martirizante, justamente contra aquele que 
jurou amar, mas, ao contrário, com a sua conduta tóxica, confiscou-lhe a 
honra e a própria dignidade humana, princípio elevado à categoria de 
fundamento da República do Brasil (art. 1°, III, da CF). (LEITE, 2002, p. 147) 

 

 

É subjetivo o método de fixação do quantum indenizatório, mesmo levando-

se em consideração que em alguns casos já existam jurisprudências que indiquem 

parâmetros, pois cada pessoa física ou jurídica tem uma posição diferente e o dano 

a ela causado trará prejuízos conforme suas características. 

Deste modo, deve-se enfatizar que a fixação de indenização por danos 

morais tem a capacidade de reparar a dor, o sofrimento ou a exposição indevida 

sofrida pela vítima em detrimento da situação constrangedora, bem como fazer com 

que o ofensor sinta-se desestimulado a praticar novamente a conduta que originou o 

dano. (SIMÕES JUNIOR, 2014) 

Assim, levando-se em consideração a teoria do desestímulo, o ofensor deve 

ser condenado a pagar indenização, como modo de representar medida 

efetivamente capaz de fazer com que não volte a praticar o ato ilícito, observando-

se, no entanto, suas possibilidades econômicas e, consequentemente, a 

razoabilidade do valor que deve ser arbitrado, sem que haja um abalo demasiado, 

mas que torne necessária a imediata retificação da prática de comportamentos 

reprováveis, tal como a ensejadora da condenação. 

A pretensão de reparação de danos morais, conforme já mencionado acima, 

tem como objetivo tanto a efetiva comprovação do nexo causal entre a ação ou 

omissão do infrator e o dano sofrido, como, a comprovação da repercussão deste, 

sendo significativamente mais complexos que a comprovação das demais provas. 
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Por estes motivos, a produção de provas de maneira eficaz nos processos 

que se referem à reparação de danos morais é o motivo decisivo para que se 

consiga alcançar o êxito em uma ação desta complexidade. 

Deve-se ressaltar que toda prova, desde que obtida licitamente, é admitida 

pelo ordenamento jurídico brasileiro. Assim, para provar a ocorrência do fato que 

ocasionou os danos morais, deve ser muito utilizada a produção das provas 

testemunhais ou periciais, de acordo com o caso, ou até mesmo as duas, sempre 

objetivando demonstrar, da maneira mais clara possível, como aquela ação ou 

omissão do ofensor gerou a situação que resultou em abalos significativos na vida 

da vítima. 

Deste modo, é de tamanha importância fixar o papel de um bom assistente 

técnico quando a prova a ser trazida for pericial, pois este, sendo um especialista no 

assunto que for objeto da perícia, poderá tornar clara, tecnicamente, a questão, além 

de cuidar para que o laudo do perito nomeado pelo Juiz não seja desconexo com a 

respectiva técnica profissional, o que, notadamente, contribuirá para que o Juiz 

forme sua convicção sobre a lide, com fulcro no maior número de informações e 

esclarecimentos acerca da matéria que for proposta. 

Passada esta fase, muito importante para ensejar o reconhecimento do 

direito à reparação do dano, é de grande importância delimitar com maiores detalhes 

toda a repercussão do dano na vida da vítima, o que pode ser feito não só através 

de depoimentos das pessoas que com ela convivem, como também, da efetiva 

demonstração das conseqüências que o dano trouxe para o dia a dia da vítima, suas 

novas limitações e angústias pessoais. 

Tão grande é a importância que a repercussão acarretada pela ocorrência 

do dano esteja demonstrada, que ela será primordial, inclusive, para que, quando 

houver interposição de recurso que fale acerca do valor fixado a título de 

indenização, as instâncias superiores se posicionem pela mantença do valor 

indicado na sentença, ou, ainda assim, pela sua diminuição ou elevação, sempre 

com o objetivo de que a indenização seja justa e não tenha enriquecimento indevido 

do vitorioso da demanda. 

Na realidade, se tratando de danos morais não se deve pensar que se trata 

do valor que o Poder Judiciário decide para cada tipo de dano moral, pois para este, 

na verdade, não há quantia que pague e o que sempre se procura é que a vítima 

seja recompensada de forma justa pelos males que lhe foram ocasionados, bem 
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como, que o ofensor seja desestimulado a cometer ou se omitir da mesma forma em 

relação as demais pessoas, motivo pelo qual a fixação do quantum devido a título de 

indenização deve ser analisada de forma particular, caso a caso, observando-se, 

sempre, a repercussão do dano para a vítima, extensão deste dano e o potencial 

econômico do ofensor, para que este, mesmo diante da sentença, não ignore a 

imediata necessidade de modificar sua postura, em virtude do valor da indenização 

que foi condenado a pagar, considerando-se sua realidade econômica com certo 

privilégio, vir a mostrar-se insignificante. (SIMÕES JUNIOR, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

6 PRINCÍPIO NORTEADOR DO DANO MORAL 

 

Conforme abordado no decorrer deste trabalho, o dano moral traz consigo o 

Princípio fundamental da Dignidade da Pessoa Humana. Acerca do tema, a 

advogada, especialista no tema, Ellen Gonçalves (2012) faz relevante citação:  

 

A dignidade da pessoa humana é um princípio construído pela história. 
Consagra um valor que visa proteger o ser humano contra tudo que lhe 
possa levar ao menoscabo. (RIZZATTO) O princípio da dignidade da 
pessoa humana constitui o critério unificador de todos os direitos 
fundamentais, o qual todos os direitos do homem se reportam, em maior 
ou menor grau. 

E complementa, 

Esse princípio serve de critério vetor para a identificação dos típicos 
direitos fundamentais, em atenção ao respeito à vida, à liberdade e à 
igualdade de cada ser humano, de modo que esses direitos, ao menos de 
forma geral, podem ser considerados concretizações das exigências do 
princípio da dignidade humana. Assim, concluímos que o “princípio da 
dignidade da pessoa humana pode, com efeito, ser tido como critério 
basilar – mas não exclusivo – para a construção de um conceito material 
de direitos fundamentais”. (GONÇALVES, 2012) 

 

O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana é o principal e 

mais amplo princípio constitucional. No direito de família diz respeito à garantia 

plena de desenvolvimento de todos os seus membros, para que sejam realizados 

seus desejos e interesses afetivos, bem como a garantia de uma assistência 

educacional aos filhos, com o intento de preservar a família, assim preceitua Maria 

Helena Diniz: 

 

[...] é preciso acatar as causas da transformação do direito de família, visto 
que são irreversíveis, procurando atenuar seus excessos, apontando 
soluções viáveis para que a prole possa ter pleno desenvolvimento 
educacional e para que os consortes ou conviventes tenham uma relação 
firme, que integre respeito, tolerância, diálogo, troca enriquecedora de 
experiência de vida etc. (DINIZ, 2007.p. 18) 

 

É considerável mencionar que o reconhecimento da dignidade se faz 

importante a todos os membros da família e de seus direitos iguais e inalienáveis, é 

o fundamento da liberdade, da justiça, da paz e do desenvolvimento social. 
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7 PONDERAÇÃO DOS INTERESSES ENVOLVIDOS: DIVERGÊNCIA NOS 

TRIBUNAIS ACERCA DO TEMA 

 
Com o surgimento da dissolução dos casamentos, através do divórcio, 

vieram, também, os danos morais dependendo, caso a caso, de como ocorreu o 

fato. No decorrer deste trabalho, foram citados os casos em que o dano moral é 

incidente ou não. 

Contudo, a doutrina tem se dividido acerca da incidência ou não do dano 

moral na dissolução deste instituto tão importante, que é o casamento, tendo 

prevalecido posicionamentos favoráveis, possibilitando a revisão dos julgados. 

 

7.1 POSICIONAMENTO FAVORÁVEL À INCIDÊNCIA DO DANO MORAL NA 
DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO 

 
A incidência dos danos morais é bastante discutida nos tribunais, sendo que 

na maioria dos casos em que há o descumprimento dos deveres conjugais por um 

dos cônjuges, os tribunais vêm se mostrando favoráveis quanto à incidência do dano 

moral. 

Neste diapasão, em recente decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

o relator desembargador Antônio de Pádua admitiu, no julgado abaixo, a incidência 

do dano moral: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CASAMENTO - ESPOSA QUE DESCOBRE 
A TRAIÇÃO DO NOIVO NO DIA DA CERIMÔNIA - DIVÓRCIO APÓS 10 
DIAS DO CASAMENTO - FATO QUE SE TORNOU NOTÓRIO EM TODA 
CIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 
FIXAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE 
REFORMADA  
- O dever de indenizar, como é sabido, nasce da conjugação de três 
elementos, quais sejam: a existência do dano; a ilicitude do ato e o nexo 
causal entre o primeiro e o segundo. 
- O critério para a fixação do valor devido, a título de indenização 
por danos morais, deve corresponder a um denominador comum, sendo sua 
avaliação de competência única e exclusiva do julgador, mediante prudente 
arbítrio, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das 
partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a 
parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja 
irrisória a quantia arbitrada. (Apelação Cível Nº  1.0273.11.000519-9/001, 
Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça de MG, Relator: Des.(a) 
Antônio de Pádua, Julgado em 07/02/2013) 
 
 

Em outro julgado, este do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o relator 

Paulo Roberto Lessa Franz admitiu o dano moral in re ipsa: 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10273110005199001
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APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. 
DANO MORAL CARACTERIZADO. Comprovada nos autos a ofensa física e 
verbal praticada pelo réu durante e logo após a constância do casamento, 
culminando, inclusive, com a internação hospitalar da demandante em 
razão da depressão, fato que, inegavelmente, causou constrangimento e 
humilhação, caracterizado está o dano moral in re ipsa, restando evidente o 
dever de indenizar. Sentença de procedência mantida por seus próprios 
fundamentos. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. Na fixação da 
reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 
sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico 
lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 
quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 
importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A análise de tais 
critérios, aliada às demais particularidades do caso concreto, conduz à 
redução do montante indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
acrescidos de juros de mora e correção monetária, nos termos da sentença. 
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70051015717, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto 
Lessa Franz, Julgado em 25/10/2012). 

 

 

Vale lembrar que o dano não advém pura e simplesmente da falta com os 

deveres conjugais, mas também quando há agressões físicas e verbais para com o 

cônjuge, ou conforme já dito acima, “quando há graves ofensas delituosas, morais e 

dor martirizante justamente contra aquele que jurou amar, mas, ao contrário, com a 

sua conduta tóxica, confiscou-lhe a honra e a própria dignidade humana [...]” (LEITE, 

2002, p. 147) 

Conforme entendimento trazido pelo Ministro Ricardo Villas Bôas, do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo, resta configurada a dor moral pelo 

fato de um dos cônjuges omitir ao outro a verdadeira paternidade do filho tido na 

constância do casamento, atingindo a dignidade do companheiro e violando para 

com o dever de boa fé: 

 

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 
NASCIDONACONSTÂNCIA 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 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 dos 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 
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omite a verdadeira paternidade biológica do filho gerado na constância do 
casamento viola o dever de boa-fé, 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. 6. Impõe-se a redução do valor fixado a 
título de danos morais por representar solução coerente com o sistema. 7. 
Recurso especial do autor desprovido; recurso especial da primeira corré 
parcialmente provido e do segundo corréu provido para julgar improcedente 
o pedido de sua condenação, arcando o autor, neste caso, com as 
despesas processuais e honorários advocatícios. Indenização por dano 
moral: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). (REsp 922462 / SP - RECURSO 
ESPECIAL 2007/0030162-4, T3 - TERCEIRA TURMA, Superior Tribunal de 
Justiça, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), Julgado 
em 04/04/2013). 
 
 

A jurisprudência supracitada ainda discorre acerca dos deveres de 

preservação da intimidade, reputação e autoestima dos integrantes da família. 

O posicionamento da Relatora Vera Andrighi, acerca da falta de deveres de 

um cônjuge para com o outro: 

 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DEVERES 
DO CASAMENTO. FIDELIDADE RECÍPROCA. ART. 1.566, INC. I, CC/02. 
TERCEIRO CÚMPLICE.  
I - Há dano moral, quando ocorre violação dos deveres do casamento, 
especialmente o da fidelidade recíproca (art. 1.566, inc. I, do CC/02). O 
cônjuge que mantém relacionamento extraconjugal concomitante ao 
casamento, ao longo de 24 anos, e dessa relação inclusive advém uma 
filha, deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais 
ao outro cônjuge, em razão da violação aos direitos de personalidade 
identificados na honra, imagem e integridade psíquica. 
II - Pela teoria do terceiro cúmplice, o amante do cônjuge infiel não 
responde pelos danos advindos da violação do dever de fidelidade 
recíproca. Precedente do e. STJ.  
 III - Apelação provida. 
(Acórdão n.618688, 20080110352973APC, 6ª Turma Cível, Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relator: VERA ANDRIGHI, 
Julgado em 05/09/2012). 
 
 
 

Conforme entendimento extraído da jurisprudência acima esposada, o 

nubente que descumpre com os deveres matrimoniais, em especial com o de 

fidelidade recíproca, deve ser punido com a indenização por danos morais para com 

o cônjuge prejudicado. Além de violar os deveres do matrimônio, coloca a outra 

pessoa em situação vexatória, constrangedora e humilhante. Não resta dúvida de 

que, nestes casos, é devida a indenização por danos morais ao cônjuge ofendido.  
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7.2 POSICIONAMENTO CONTRÁRIO À INCIDÊNCIA DO DANO MORAL NA 
DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO 

 
O posicionamento contrário à incidência do dano moral é constatado quando 

o magistrado identifica que o autor da demanda usa de má fé ou quando há o 

entendimento de que inexiste o dano, ou, até mesmo quando as provas 

apresentadas nos autos não são suficientes para incriminar o cônjuge acusado.  

Neste sentido, na Apelação Cível abaixo, julgada no final do ano passado, 

pelo relator Paulo Roberto Lessa Franz, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, se posiciona desfavoravelmente a incidência do dano moral: 

 
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. DIVULGAÇÃO DE 
FATOS VEXATÓRIOS À HONRA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. 
Não logrou o autor evidenciar que sua ex-esposa tenha deliberadamente 
divulgado suas aventuras amorosas a terceiros, conhecidos das partes, com 
o intuito de denegrir a imagem do autor, ônus que lhe incumbia, ex vi do art. 
333, I do CPC. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70057444416, Décima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 
28/11/2013) 
 

   
 

Isto posto, observa-se que nesta demanda o magistrado agiu com cautela, 

analisando outros fatores ensejadores do dano, mas, mesmo assim, a falta de 

provas ensejou na improcedência do pedido feito pelo autor. 

Conforme posicionamento jurisprudencial, relatado pelo Ministro Jorge 

Scartezzini, no Recurso Especial abaixo, é incabível indenização por danos morais 

levando-se em consideração a falta de provas suficientes para a comprovação do 

dano: 

 

CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - DIREITO DE FAMÍLIA - RECURSO 
ESPECIAL - AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL - PROCEDÊNCIA - LEI 
6.515/77, § § 1° E 3°, DO ART. 5° - INAPLICABILIDADE DO § 3°, DO ART. 
5°, DA LEI 6.515/77 -  ART. 159 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS – 
NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - SÚMULA 07/STJ. 1. 
Consoante o conjunto fático-probatório colhido nas instâncias ordinárias, e 
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como decidido no v. acórdão recorrido, restou indiscutível a ruptura da vida 
em comum das partes, em período ultrapassando um ano consecutivo, e a 
impossibilidade de sua reconstituição. Cumpridas, portanto, as exigências 
contidas no § 1°, do art. 5°, da Lei 6.515/77 (com nova redação dada pela Lei 
8.408/92). Procedência da ação de separação judicial ajuizada pelo cônjuge 
varão. 2. A alegada infringência ao parágrafo 3°, do art. 5°, da Lei 6.515/77, 
não prospera, in casu, por carecer de amparo legal, conforme decidiu a 
Suprema Corte (RE n° 93.904/RS, Rel. p/ acórdão Min. MOREIRA ALVES, in 
Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 131, jan./1990, p.245): "O § 3° do 
art. 5° da Lei 6.515/77 - e pouco importa o fim a que visou: se a titulo de 
pena, ou não - modifica, em virtude da causa de extinção do casamento, o 
regime de bens nele vigorante, com a alteração da qualificação de bens que 
nesse instante deixam de ser comuns para se tornarem incomunicáveis. 
Assim, sua aplicação a matrimônio com regime da comunhão universal de 
bens celebrado antes do advento da Lei 6.515/77 ofende o princípio 
constitucional do respeito ao direito adquirido (§ 3° do artigo 153 da Emenda 
Constitucional n° 1/69)". Igualmente, cfr.: "Por importar alteração do regime 
de bens, este parágrafo não pode ser aplicado a matrimônio celebrado antes 
da vigência da Lei do Divórcio, pois dita aplicação ofenderia o princípio 
constitucional do respeito ao direito adquirido" (THEOTONIO NEGRÃO e 
JOSÉ ROBERTO GOUVEIA, in "Código de Processo Civil Comentado e 
Legislação Processual em vigor", 36 ed., Saraiva, 2004, p.1345). Como, no 
caso em questão, o matrimônio foi celebrado em 23.12.1966, em regime de 
plena comunhão de bens, inaplicável, portanto, o referido dispositivo legal. 3. 
Tratando-se de separação judicial sem culpa, não há falar de indenização por 
dano moral, com base no art. 159, do Código Civil. Mesmo se assim não 
fosse, concluir de forma distinta do Tribunal de origem, demandaria reexame 
dos fatos analisados nas instâncias ordinárias, providência inviável na via do 
especial: óbice da Súmula 07/STJ. 4. Recurso não conhecido. (REsp 302930 
/ SP - RECURSO ESPECIAL Nº 2001/0014205-2, T4 - Quarta Turma, 
Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro JORGE SCARTEZZINI (1113), 
Julgado em 05/10/2004). 
 
 

Como mencionado anteriormente, em quase todos os casos é impossível 

comprovar o dano moral, pois não há como mensurá-lo. Porém, trata-se de 

separação sem culpa, por isso não há que se falar em dano. 

Em recente decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, o relator Domingos 

Perfetto se posiciona contrário à indenização quando a parte não se desincumbe do 

ônus probatório: 

 
 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSO TRATAMENTO 
DESONROSO DISPENSADO À AUTORA EM REUNIÃO DE 
CONGREGAÇÃO RELIGIOSA, CUJO OBJETIVO SERIA OBTER SUA 
CONFISSÃO DE CULPA POR ADULTÉRIO, A FIM DE JUSTIFICAR 
PERANTE A IGREJA O ROMPIMENTO DE SEU MATRIMÔNIO - AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE DO FATO - CONDUTA ILÍCITA A 
ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADA - 
MEROS ABORRECIMENTOS NÃO ENSEJAMDANO MORAL - AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - ÔNUS DA PROVA 
QUE PERMANECEU NO PÓLO ATIVO DA AÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 
ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
- APELAÇÃO 02 - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS QUE SEQUER 
ESTAVAM PRESENTES À REUNIÃO NA QUAL SE DESENROLARAM OS 
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FATOS - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 
DE MÉRITO - MANUTENÇÃO - ANÁLISE DAS QUESTÕES DE MÉRITO 
PREJUDICADAS, DIANTE DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO - APELAÇÃO 01 CONHECIDA E PROVIDA - APELAÇÃO 02 
PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Para configuração do 
dever de indenizar por danos morais é necessário, em regra, que se verifique 
a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a 
ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo 
causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. Inexistente um dos 
elementos essenciais para caracterizar o dever de indenizar, não é cabível a 
reparação pleiteada. Incube a parte autora a comprovação dos fatos 
constitutivos do seu direito. (Acórdão Nº 1078242-2, Nona Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do Paraná, Relator: Domingos José Perfetto, Julgado em 
06/02/2014). 
 

 

Como pode-se observar, resta claro que em se tratando de improcedência 

do pedido relativo aos danos morais, na grande maioria das jurisprudências 

encontradas nos tribunais e, até mesmo, do Superior Tribunal de Justiça, os 

magistrados alegam falta de provas. Como foi mencionado anteriormente, em se 

tratando de dano moral, na maioria dos casos não há como comprovar. Porém o 

magistrado pode se valer de outros elementos capazes de identificar a sua 

incidência ou não. Cabe a cada um analisar ou não esses elementos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve por escopo abordar a importância da análise de 

incidência do dano moral na dissolução do casamento, levando-se em consideração 

a relevância das provas, mas também, quando na impossibilidade destas, analisar o 

comportamento do cônjuge prejudicado, pois não há como quantificar o sofrimento 

da vítima. 

Observa-se que nas decisões em que não há o reconhecimento da 

incidência do dano moral, o magistrado analisa caso a caso. Há de certa forma, um 

abuso nas demandas desta natureza. Qualquer coisa que aconteça na vida do casal 

e que possa ensejar na dissolução do matrimônio é motivo para que seja 

demandado em juízo. E como mencionado, nem tudo deve ser levado em 

consideração pelo magistrado, tendo em vista estes casos em que não há 

necessidade de resolução pela via judicial. 

Assim, conclui-se que a incidência do dano moral não deverá imperar nos 

casos em que ajuizada a ação, o autor da demanda não possa comprovar ao juiz da 

causa, de maneira satisfatória, a efetividade do dano causado a si. Diferentemente, 

ele deverá incidir mesmo que não possa ser demonstrado, pois o juiz pode analisar 

sua ocorrência através de outros elementos. Sendo assim, ele sempre será devido 

quando ao magistrado não restar dúvida de que o cônjuge demandante foi atingido 

na sua honra, dignidade e que tal ato ensejou prejuízos sociais, familiares e, 

principalmente, no sentimento do ofendido, causando dor, tristeza. Sentimentos 

estes irreparáveis, que podem ser compensados através de uma indenização, 

porém, jamais substituídos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Senado Federal. Direitos e Deveres dos Cônjuges. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/cidadania/Casamentoimplicaobrigacoes/no
t003.htm>. Acesso em: 14 jan. 2014. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 302930 / SP. Recurso Especial 
2001/0014205-2 - Quarta Turma. Relator: Ministro Jorge Scartezzini. Disponível 
em:<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=c
asamento+danos+morais&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 22 abr. 
2014. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1095762 / SP. 2008/0215461-5 - 
Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=casa
mento+danos+morais&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 22 abr. 2014. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. STJ define em quais situações o dano moral 
pode ser presumido. Coordenadoria de Editoria e Imprensa. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=10
6255>. Acesso em: 28 mar. 2014. 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acórdão Nº 
618688, Sexta Turma Cível, Tribunal de Justiça do DFT, Relator: Vera Angrighi. 
Brasília, TJDFT. Disponível em: <http://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-
web/sistj>. Acesso em: 22 abr. 2014. 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelação Cível Nº 1.0273.11.000519-
9/001, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça de MG, Relator: Des.(a) 
Antônio de Pádua. Galiléia, TJMG. Disponível em: < 
http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.do?&numer
oRegistro=41&totalLinhas=201&paginaNumero=41&linhasPorPagina=1&palavras=d
ano%20moral%20casamento&pesquisarPor=ementa&pesquisaTesauro=true&order
ByData=1&referenciaLegislativa=Clique%20na%20lupa%20para%20pesquisar%20a
s%20refer%EAncias%20cadastradas...&pesquisaPalavras=Pesquisar&>. Acesso 
em: 28 abr. 2014. 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Acórdão Nº 1078242-2, Nona Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do PR, Relator: Domingos José Perfetto. Curitiba, TJPR. 
Disponível em: 
<http://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/publico/pesquisa.do?actiontype=pesquisar>. 
Acesso em: 19 fev. 2014. 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível Nº 70051015717, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa 
Franz. Caxias do Sul, TJRS. Disponível em:  
<http://www.tjrs.jus.br/busca/?q=Apela%E7%E3o+C%EDvel+N%BA+70051015717&
tb=jurisnova&pesq=ementario&partialfields=tribunal%3ATribunal%2520de%2520Just
i%25C3%25A7a%2520do%2520RS.%28TipoDecisao%3Aac%25C3%25B3rd%25C3

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=casamento+danos+morais&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=casamento+danos+morais&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=casamento+danos+morais&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=null&livre=casamento+danos+morais&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10273110005199001
http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10273110005199001


36 

 

%25A3o%7CTipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica%7CTipoDecisao%3Anull%
29&requiredfields=&as_q=>. Acesso em: 03 abr. 2014. 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível Nº 70057444416, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa 
Franz. Cerro Largo, TJRS. Disponível em:< 
http://www.tjrs.jus.br/busca/?q=APELA%C7%C3O+C%CDVEL.+RESPONSABILIDA
DE+CIVIL.+A%C7%C3O+DE+REPARA%C7%C3O+DE+DANOS+MORAIS.+VIOLA
%C7%C3O+DE+DEVERES+MATRIMONIAIS.+ADULT%C9RIO.+INEXIST%CANCI
A+DE+ATO+IL%CDCITO.&tb=jurisnova>. Acesso em: 03 abr. 2014. 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Recurso Criminal RCCR685565 SC 
2011.068556-5 - 3ª Câmara Criminal. Relator: Moacyr Lima Filho. São Lourenço do 
Oeste, TJSC. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudência>. Acesso 
em: 14 jan. 2014. 
 
CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 3. ed. revista, ampliada e atualizada conforme o 
Código Civil de 2002. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
 
CARVALHO NETO, Inácio de. Responsabilidade Civil no Direito de Família. 3. ed. 
Curitiba: Juruá, 2007. 
 
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. revisada e 
ampliada. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
______. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. revisada e ampliada. São 
Paulo: Atlas, 2007. 
 
CUNHA, Euripedes Brito. Dano moral não se prova. Salvador, 2012. Disponível em: 
<http://www.britocunha.com.br/v3/wp-content/uploads/2012/05/DANO-MORAL-
N%C3%83O-SE-PROVA.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2014. 
 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1998. 
 
______. Curso de Direito Civil Brasileiro. v. 5 e 7, 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
 
______. Curso de Direito Civil Brasileiro. v. 6, 21. ed. rev.e atual. São Paulo: Saraiva 
2007.  
  
______. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. v.5, 23. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 
 
FERNANDES, José Nilton Lima. O Casamento – Noções Gerais. Disponível em: 
<http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=4697>. Acesso em: 04 fev. 2014. 
 
FÜHRER, Maximilianus Cláudio Américo. Resumo de Obrigações e Contratos (Civis, 
Comerciais, Consumidor). 21. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. 
 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Sinopses Jurídicas – Direito de Família. v. 2, 12. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=4697


37 

 

 
GONÇALVES, Ellen Prata. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e suas 
Peculiaridades. Aracaju, 2012. Disponível em: <http://www.oabse.org.br/528/o-
principio-da-dignidade-da-pessoa-humana-e-suas-peculiaridades.html>. Acesso em 
24 abr. 2014. 
 
JUNIOR, Milton de Oliveira Simões. A Importância da Produção de Provas nas 
Ações de Reparação de Danos Morais. São Paulo, 2014. Disponível em: 
<http://www.danos.com.br/view/artigos/44807c6a820c5/a-importancia-da-producao-
de-provas-nas-acoes-de-reparacao-de-danos-morais>. Acesso em: 24 abr. 2014. 
 
LEITE, Eduardo de Oliveira. Reparação do dano moral na ruptura da sociedade 
conjugal. In Grandes temas da atualidade - Dano moral. Coord. Eduardo de Oliveira 
Leite. Rio de Janeiro: Forense. 2002, p. 147. 
 
PLANALTO, Palácio do. Lei Nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Brasília: 
Presidência da República, 1977. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6515.htm>. Acesso em: 24 arb. 2014. 
 
PLANALTO, Palácio do. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Brasília: Presidência da República, 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 24 
arb. 2014. 
 
PLANALTO, Palácio do. Emenda Constitucional Nº 66/2010, de 13 de julho de 2010. 
Brasília: Presidência da República, 2010. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc66.htm>. 
Acesso em: 24 arb. 2014. 
 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito de família, v. 1. 
Campinas: Bookseller, 2001, p. 36. 
 
PORTO, Delmiro. O novo divórcio brasileiro. Jus Navigandi. Teresina, 2010. 
Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/17815/o-novo-divorcio-
brasileiro/2#ixzz2zv0HAIbr>. Acesso em: 24 abr. 2014. 
 
REIS, Clayton. Avaliação do Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 
 
______. Dano Moral. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
 
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Direito de Família, v. 6, 28. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004. 
 
SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Código Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 
 
TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Dever de Assistência Imaterial entre 
Cônjuges. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. 
 
VENOSA, Silvio de Salvo. Código Civil Interpretado. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

http://jus.com.br/artigos/17815/o-novo-divorcio-brasileiro
http://jus.com.br/revista/edicoes/2010
http://jus.com.br/artigos/17815/o-novo-divorcio-brasileiro/2#ixzz2zv0HAIbr
http://jus.com.br/artigos/17815/o-novo-divorcio-brasileiro/2#ixzz2zv0HAIbr

