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A obra que se tem a honra de apresentar vem em socorro de uma 
lacuna na literatura jurídica civil brasileira acerca de um tema cada vez 
mais emergente, qual seja, a responsabilidade resultante das relações inter-
pessoais desenvolvidas nos núcleos familiares.

A autora, Simone Murta Cardoso, é daquelas pesquisadoras que es-
miúçam com muita seriedade e afinco os assuntos pelos quais se interessa, 
e ao escrever, esquadrinha o problema com uma coerência desconcertante, 
como se adivinhasse as perguntas do leitor. A experiência de quem transita 
pela Psicologia e pelo Direito, suas áreas de atuação, resultou na constru-
ção de oito capítulos muito bem concatenados e encaminhadores de uma 
conclusão segura mas sem circularidade, de forma a permitir a crítica e o 
avanço do debate.

De fato, o “enlace” da psicologia com o direito tem criado condições 
propícias para que juristas e juízes apontem soluções mais próximas do 
equilíbrio que se mostra faltante nas diversas facetas das relações familia-
res, em especial na relação que se desenvolve entre o casal.

As profundas mudanças pelas quais a família nuclear passou da dé-
cada de 80 até os dias de hoje, fizeram emergir problemas de ordem emo-
cional, patrimonial e jurídica para os quais a sociedade, os estudiosos e os 
legisladores não estavam preparados para enfrentar.

O rompimento de uma relação amorosa, a ausência de cuidados e 
atenção ou até mesmo o abandono material e afetivo não são situações ex-
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clusivas de nossa era, certamente existiam em algum grau e dimensão em 
décadas passadas, notadamente quando da vigência do Código Civil de 
1916 e respectivas Constituições Federais. Entretanto, a sociedade lidava 
com essas questões, tanto no campo social quanto jurídico, com o auxílio 
de normas morais repressoras. Sentimentos, frustrações, desejos não deve-
riam ser revelados, muito menos na órbita pública dos tribunais.

Uma análise perfunctória permite vislumbrar que a manutenção da 
ordem exigia que os sentimentos, as expectativas e as frustrações perma-
necessem restritos ao âmbito particular e secreto da vida privada, a vida 
que se passava no interior do lar, onde o homem era o senhor, o chefe da 
família e cabeça do casal e a mulher, submissa e relativamente incapaz, 
uma expectadora passiva.

A individualidade não exista no meio familiar, e a decisão do pater 
sobre as relações amorosas de seus filhos garantiam, de certo modo, o 
cumprimento das responsabilidades impostas a todos os atores sociais 
investidos nos papéis que lhe eram destinados.

Nos dias de hoje, a forma como cada pessoa planeja sua existência, 
os arranjos sexuais que permite para si, a organização da vida íntima e 
as concepções de realização pessoal desafiam constantemente a pretensão 
jurídica de institucionalização da família em um padrão oficial, em es-
pecial quando visa criar ou impor condições de estabilidade aos grupos 
familiares.

Essa rebelião, se por um lado proclamou o exercício da liberdade nos 
relacionamentos amorosos, por outro lado, fez emergir uma nova exigên-
cia perante os Tribunais: a da responsabilidade civil nas relações pessoais.

Responsabilidade, como bem salientado por Simone Murta ao longo 
da obra, é o direito de exigir de outrem uma resposta como forma de ga-
rantir que tenha ciência e consciência de que seus atos interferiram na es-
fera psíquica ou física de outrem. Responsabilizar, ou melhor, exigir uma 
resposta, é uma forma de proteção jurídica da sociedade e do indivíduo 
particularmente considerado.

Transportada essa exigência para a esfera familiar e, mais internamen-
te ainda, para a esfera conjugal (aqui abrangente da união estável), implica 
reconhecer o alargamento da proteção jurídica ao indisponível direito da 
personalidade em todas as suas dimensões.

Esse alargamento hermenêutico deve, obviamente, ser cuidadosamen-
te construído num espaço de discussão e debate democrático e consentâ-
neo com o devido processo participado, para os quais a presente obra se 
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apresenta como significativa contribuição, daí nosso grande orgulho em 
apresentá-la.

ZAMIRA DE ASSIS
Professora da Faculdade de Direito da PUC Minas




