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Resumo: A proteção ao indivíduo em sua particularidade é a essência que
estrutura os direitos fundamentais, especificando o papel do indivíduo como
sujeito de direitos e não apenas como mero cumpridor deveres. Nas relações
sociais, o afeto deixa o seu aspecto singular de meio de conexão e
aproximação dos indivíduos para ocupar um maior espaço na sociedade, como
mecanismo estruturante e vinculante que gera responsabilidades. Dessa forma,
o presente trabalho para alcançar o seu propósito, realiza uma revisão
bibliográfica e análise jurisprudencial, servindo-se da modalidade qualitativa
para averiguar quais os fundamentos utilizados nas decisões sobre a temática
da moralidade e afetividade. A vista disso, inicialmente busca-se conceituar a
responsabilidade civil e o dano na perspectiva doutrinária, e através destes,
trazer a compreensão sobre o dano moral e a sua aplicação como gênero e o
dano afetivo como espécie, objetivando compreender a sua inserção e a partir
de então expor, sob o aspecto jurídico e social, os critérios mais utilizados
pelos tribunais de justiça para se alcançar a quantificação, apontando os
posicionamentos e entendimentos apresentados na doutrina e jurisprudência.
Diante da subjetividade do tema e a ausência de um rol taxativo para os
parâmetros de quantificação do dano, as divergências doutrinárias e
jurisprudenciais são frequentes, tendo em vista que é uma matéria de suma
importância para o direito civil brasileiro, principalmente no que se refere à
responsabilidade civil. Desse modo, a presente pesquisa fundamenta-se na
relevância de compreender os meios utilizados para determinar o quantum
indenizatório no dano moral, buscando adquirir entendimento acerca da
ponderação e o uso dos procedimentos no caso concreto.
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