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Prefácio 

o dano moral tornou-se um tema 
ponsabilidade civil, importando na in 
tribunais para dirimência de questões, 
aspectos de seu ressarcimento têm sido: 
de sua própria ontologia, quer no plan 
questiona-se a forma e o dimensionam 
natureza ressarcÍtória ou punitiva e, me: 
ação. A Dr~. Valéri.a Silva Galdino Cal 
honra outorgando-me a possibilidade de 
escolheu um dos aspectos mais especíJ 
civil centrada na atuação do dano mor 
família. Exatamente porque é nessa 
extrapatrimonial ocorrem com inusitad. 
das relações afetivas, quer no plano mau 
niais, quer nas relações decorrentes de 
nárias, nas relações entre filhos e gen 
expressão econômica, que as condutas 
lações acabam por provocar a sua respc 
natureza moral. Nesse sentido a obra 
acréscimos e atualizações, à tese com a 
autora obteve o título de doutor em d 
pela Pontifícia Universidade Católica de 
os requisitos para a sua irrestrita aceitaç 
especializada, A autora alia à sua brilho 
mentos doutrinários e jurisprudenciais 
cia profissional em causas dessa nature 
sora da Graduação e da Pós-Graduação 

 

 


