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O DEVER DE FIDELIDADE NO 

CASAMENTO
INTRODUÇÃO

O Código Civil de 2002 expõe em seu art. 1.566 os deveres dos cônjuges no casamento, sendo que o dever de

fidelidade constante, é fruto das mais polêmicas discussões, no âmbito da jurisprudência pátria, a qual vem

aprofundando a discussão acerca da responsabilidade civil do cônjuge que viola o dever de fidelidade.

CONCLUSÃO

O dever de fidelidade, segundo Regina Beatriz

Tavares da Silva (2012), constitui o dever de

lealdade “sob o aspecto físico e moral, de um dos

cônjuges para com o outro, quanto à manutenção

de relações que visem à satisfação do instinto

sexual dentro da sociedade conjugal.”

Figura 1: Violação no dever de fidelidade
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Podemos perceber que a questão da responsabilidade

civil na violação do dever de fidelidade ainda não está

pacificada nos tribunais pátrios. Porém, está claro que

tal violação vai muito além da prática de relações

sexuais fora do matrimônio, abrangendo diversas

outras questões de ordem moral. Percebe-se que a

jurisprudência vem se atentando para esses casos, no

intuito de estabelecer critérios para responsabilizar

civilmente o cônjuge infiel, para que a infidelidade seja

indenizável quando acarretar consequências graves

para o parceiro, de modo a não ser motivo para

enriquecimento ilícito.

Está pacificado pela doutrina que o dever de

fidelidade vai muito mais além da exclusividade

sexual com o parceiro, mas também com

obrigações de ordem moral que podem atingir

diretamente a honra e a dignidade do cônjuge no

caso de descumprimento (ALMEIDA, FIGUEIREDO,

2013, p. 735). O Motivo para o cônjuge lesado

requerer indenização por danos morais tem sido

reconhecido quando a infidelidade acarreta

consequências extremamente danosas à honra e

dignidade do cônjuge traído, (TJSC-Apelação Cível

nº 2009.005177-4, 2011).
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