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RESPONSABILIDADE CIVIL1 
Tipologias clássicas do dano: 

-> dano material + dano moral 

 

Atenção: o STJ diferencia (dicotomia) entre responsabilidade civil CONTRATUAL e 
EXTRACONTRATUAL. A corte diferencia a prescrição das duas responsabilidades: 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – prescrição em dez anos; 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – prescrição em três anos; 

 

A responsabilidade civil pode ter como pressuposto uma conduta ilícita ou lícita: não confundir 
a existência de dano (pressupostos imprescindível para a responsabilidade) com a necessidade 
da conduta geradora da responsabilidade ser ilícita. 

Teorias referentes ao nexo de causalidade: 

a) Teoria da conditio sine qua non; 
b) Teoria do Dano Direto e Imediato; 
c) Teoria da Causalidade adequada; 

c.1) Subteoria da Necessariedade; 

 

Funções da responsabilidade civil:  

-> função preventiva (prioridade – evitar que haja a ploriferação de condutas 
danosas); 

-> função restituitória (retorno ao estado anterior); 

-> função reparatória/compensatória (compensação pelo dano causado); 

-> função punitiva (punir para evitar novos danos – função polêmica no direito 
brasileiro); 

O Brasil adota uma cláusula geral de criação de responsabilidade objetiva, inclusive trazendo 
uma cláusula geral da responsabilidade baseada no risco. Na França (berço da teoria) as 
atividades que potencialmente oferecem riscos são tratadas de forma especificada pela lei. 

IMPORTANTE: a culpa não é elemento da responsabilidade civil, embora possa servir como 
parâmetros para fixar o valor indenizatório!2 

 

Componentes do ilícito: 

Ilícito subjetivo -> pressupõe a culpa (antijuridicidade + imputabilidade + culpa) 

Ilícito objetivo -> antijuridicidade + imputabilidade; 

IMPORTANTE: o foco da responsabilidade civil saiu do AUTOR da conduta ILÍCITA CULPOSA e 
passou para a vítima do dano (que inclusive pode ter titularidade difusa). 

                                                           
1
 Tema muito cobrado nos concursos do MPMG. 

2
 A função punitiva da responsabilidade civil possui como pressuposto principiológico a existência de 

culpa: quanto mais intensa a culpa no evento danoso, maior deve ser a punição – segundo a função 
punitiva da reparação de danos (punitive damage). 
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Ex.: a idéia do dano social (Professor Antônio Junqueira) subsidia o entendimento 
do STJ de que no caso de danos ambientais eles possuem natureza “propter rem” 
-> o dono do imóvel deve reparar os danos ambientais independente de ter sido o 
causador deles; 

 

Tipos de danos: dano material VS dano moral 

 

Visão Clássica: 

Violação às coisas gera dano material; 

Violação aos bens gera dano moral; 

Visão Moderna: 

Violação às coisas gera dano material, mas pode gerar também dano 
moral3; 

Violação aos bens gera dano moral, mas pode gerar dano material4; 

 

! Novos danos: dano à imagem + dano ao tempo5 + dano existencial + dano estético + teoria 
da perda de uma chance6; 

Observações: O dano clássico pode ser moral ou material. Há uma forte tendência 
(atualmente) à aceitação do dano moral coletivo7. 

 

IMPORTANTE: A indenização se mede pela extensão dos prejuízos gerados pela conduta 
danosa – o cálculo não é estritamente matemático. Muitas vezes a EQUIDADE é um valor a ser 
utilizado para mensurar a reparação do dano (ex.: desproporção entre o valor da indenização e 
do grau de culpa na conduta  juiz reduz a indenização); 

 

Pretensão Indenizatória  o patrimônio é uma universalidade e integra a pretensão 
indenizatória, assim herdeiros podem ajuizar uma demanda cobrando danos causados aos que 
já morreram; 

 

! Lembre-se: entre a CONDUTA e o DANO há o NEXO DE CAUSALIDADE -> para provar que o 
dano é oriundo da conduta de determinado autor -> o “rompimento”8 do nexo de causalidade 
impede a responsabilização civil; 

                                                           
3
 Exemplo: uma ofensa à honra pode gerar prejuízos financeiros para quem depende da imagem para 

ganhar dinheiro (ex.: artistas; pessoas públicas). 
4
 Exemplo: furto de um bem de alto valor monetário, mas também portador de valor sentimental (jóia 

doada pela avó falecida e representativa do nome/tradição da família). 
5
 O direito tende a entender o tempo como algo suscetível de ser valorizado: tempo como valor jurídico. 

6
 As novas categorias de dano ainda necessitam de melhor desenvolvimento dogmático e 

jurisprudencial. 
7
 Faço a crítica de que as novas possibilidades de dano exigem maior aprimoramento dogmático, vez 

que novas modalidades podem, epistemologicamente falando, representar simples derivações de 
categorias já existentes. 
8
 Tecnicamente a expressão é imprecisa, visto que o nexo causal nunca se rompe. O que pode acontecer 

é de não haver vinculação entre o resultado e a conduta de acordo com o critério/teoria adotada. O 
suposto rompimento não é ontológico, mas dogmático. 
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! Cuidado: o STJ tende a aceitar a “causalidade alternativa”; 

 

REGIMES DE RESPONSABILIDADE: 

-> Responsabilidade extracontratual: 

Subjetiva -> ilícito9 (antijuridicidade + imputabilidade) + dano + nexo 
de causalidade; 

Objetiva -> antijuridicidade + imputabilidade; 

-> Responsabilidade contratual: 

 

IMPORTANTE: não confundir EXCLUDENTES DE IMPUTABILIDADADE (ex.: legítima defesa; 
estrito cumprimento do dever legal) com EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE (ex.: fato 
exclusivo de terceiro; fato exclusivo da vítima; força maior; caso fortuito); 

 

! O dano é determinante do dever de indenizar:  não há responsabilidade civil sem dano; 

    há responsabilidade civil sem ilícito; 

RESPONSABILIDADE E DANOS 

-> Danos materiais: 

+ dano emergente -> o que foi “perdido”; 

+ lucro cessante -> o que razoavelmente deixou de ganhar; 

+ teoria da perda de uma chance ->perda da oportunidade/chance de ganhar10; 

Observação: Segundo o STJ a perda da chance/oportunidade pode 
gerar prejuízos materiais e imateriais (morais); 

STJ, Resp. 1.079.185/MG -> neste julgado a corte entendeu pela 
possibilidade da reparação moral e material tendo como fundamento 
a teoria da perda de uma chance; 

-> Danos materiais reflexos: exemplo do caso de homicídio em que o autor do 
crime/dano deve responder pelos alimentos que o falecido devia; 

-> Danos morais reflexos: dano moral é a violação do direito à dignidade (segundo 
Sérgio Cavalieri). O dano moral também é a violação dos bens da personalidade 
(ex.: vida, saúde, honra e privacidade) com possíveis conseqüências de dor, 
vexame, humilhação11; 

-> Danos in re ipsa: decorrem da violação de um bem da 
personalidade por si só; 

                                                           
9
 Conduta contrária ao ordenamento jurídico causada por algum sujeito – violação de dever jurídico 

prévio. Tal modalidade pressupõe a CULPA – embora se faça uso de um conceito normativo de culpa. 
10

 STJ, Resp 788.489/BA -> famoso caso do “Show do Milhão” em que a última pergunta valendo o 
prêmio não tinha nenhum resposta possível considerada correta e o STJ fixou indenização com critérios 
estatísticos sobre o valor da perda (1/4 do valor perdido – R$ 125.000,00). Observação: Embora seja 
possível criticar a aplicação da teoria neste caso concreto o STJ se fundamentou na teoria francesa para 
decidir. 
11

 O dano moral indenizável se baseia em uma perspectiva objetiva: não depende necessariamente da 
dor ou sofrimento humano. 
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-> segundo o STJ: é cabível indenização por dano moral pela morte do 
pai daquele que na ocasião do evento era apenas nascituro (ainda 
não tinha nascido)12; 

-> segundo o STJ: é cabível indenização pelo seguro DPVAT nos casos 
em que o nascituro é vítima do evento causador do dano – tendo os 
pais como os autores da demanda (legitimados a tal). Tal perspectiva 
considera o nascituro sujeito de direitos; 

 

-> Danos morais: considerações 

-> A pessoa jurídica sofre DANO MORAL/DANO INSTITUCIONAL; 

-> o STJ aceita a figura do dano moral coletivo (ex.: reconhecimento do direito de 
ser indenizado no caso de dano material de proporções graves à coletividade); 

Observação: No Resp. 1.057.274 o STJ entendeu pela existência de 
dano moral coletivo no caso em que se exigia burocracias para que os 
idosos conseguissem usufruir do direito de andar gratuitamente em 
transportes coletivos urbanos; 

- diferença entre DANO SOCIAL e DANO MORAL COLETIVO: o primeiro é um dano 
que causa rebaixamento da qualidade de vida da sociedade (ex.: dano ambiental 
de grande monta); 

- dano moral por abandono afetivo: em uma visão objetiva é possível considerar 
o dano afetivo como a violação ao dever de assistência que causa um dano 
indenizável (ex.: pai que não cuida de filho e nunca presta assistência moral e 
material); 

- direito ao esquecimento: no Resp 1.407.271 tratou do direito ao esquecimento 
como uma forma de evitar a ocorrência de danos aos direitos da personalidade; 

 

-> Dano estético: 

- o STJ tem entendimento sumulado (súmula 387) permitindo a cumulação do 
DANO MORAL com o DANO ESTÉTICO tendo como fundamento o artigo 949 do 
Código Civil; 

- Dano estético VS Dano à imagem13: não devem ser confundidos os institutos, 
visto que a imagem é a representação exterior, a visão sensível da pessoa perante 
os outros (ex.: charge); 

 

- IMPORTANTE: projeção post mortem dos bens da personalidade: o dano moral e o dano 
estético são exemplos de bens da personalidade. 

- a morte extingue a personalidade (segundo o CC/02), mas não extingue a 
proteção aos direitos da personalidade; 

- segundo o STJ: deve ser reconhecida a legitimidade dos herdeiros do morto a 
formularem pretensão indenizatória em razão da ofensa à imagem do falecido 
seja em razão de prejuízo moral ou material; 

                                                           
12

 Resp. 931.556: reconhece o nascituro como sujeito de direitos como ofendido tendo a 
responsabilidade por representação para ajuizar uma pretensão indenizatória pela morte do pai. 
13

 A violação da imagem sem autorização causa “dano in re ipsa” nos casos de fim econômico ou 
comercial. 
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-> Dano moral: o tempo como valor 

- há concepções de que o tempo é um valor que se insere no patrimônio 
independente de ser feito dele um elemento de produção; 

- violação do tempo em duas perspectivas: 

- reparação autônoma: quando o tempo é elemento determinante da 
avença (ex.: livro não entregue no tempo combinado); 

- reparação incidental: quando o tempo não é elemento contratado 
fundamental (ex.: perda de tempo excessiva em uma agência 
bancária para fazer o saque de dinheiro); 

 

-> Dano moral: dano existencial 

Trata-se da frustração do próprio projeto de vida – origem italiana; 

O dano existencial vai além do dano moral, sendo causador de um abalo que 
causa a mudança do plano de vida do portador do bem protegido; 

 

Funções da indenização: 

- função restituitória: 

- função reparatória: 

- função compensatória: 

- função punitiva (aplicada, mas questionada pela doutrina e jurisprudência): 

Observação: a indenização não pode exceder ao dano (segundo 
nosso ordenamento jurídico a indenização não deve servir como 
pena civil, podendo até mesmo ser considerado um enriquecimento 
sem causa); 

ATENÇÃO: há enunciados da jornada de Direito Civil prevendo a 
possibilidade de indenização amparada em sua função punitiva, 
desde que preenchido os pressupostos, sendo os principais: 

- gravidade do comportamento do ofensor; 

- gravidade dos danos (morais e materiais) produzidos; 

Os danos punitivos buscam afastar os ganhos ilícitos (lucros da 
intervenção). Crê-se em uma forma de reparação em razão do 
exercício ilícito de estratégias que fazem uma análise econômica da 
própria conduta ilícita; 

- Pena privada = cláusula penal 

- Pena civil = objetiva tutelar o interesse geral de evitar 
que o ofensor pratica um comportamento de dano 
social; 
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Responsabilidade e prescrição: 

Regra geral: prescreve em três anos a indenização por reparação de danos14; 

Regras específicas:  

- responsabilidade extracontratual: prescreve em três anos; 

- há outras regras em caso de envolvimento do estado ou de danos 
ao consumidor; 

 

NEXO DE CAUSALIDADE15: 

As questões envolvendo o nexo de causalidade são primordiais no aprimoramento de todas as 
ciências e causam constantes discussões científicas em vários meios de conhecimento. Há 
previsão no Código Civil a respeito da teoria adotada: 

-> Artigo 403 do Código Civil: adota a teoria da causalidade direta e imediata; 

A teoria adotada é mitigada pela doutrina e pela jurisprudência. Pode 
ser citado o exemplo da adoção da teoria da causalidade adequada 
(com a sub-teoria da necessariedade). 

O STJ e o STF adotam a teoria da causalidade adequada e também a 
teoria da necessariedade. 

-> CONCAUSAS: fatos que concorrem para o evento danoso (resultado) -> 
segundo o CC/02 quando houver mais de um causador do evento há solidariedade 
no caso de vários causadores do dano; 

PROBLEMAS: artigo 945 do CC/02  segundo tal artigo se houver contribuição da 
vítima para o evento danoso será levada em consideração a gravidade de sua 
culpa. 

-> No caso de CAUSALIDADE MÚLTIPLA não se fala em CULPA 
CONCORRENTE, mas em FATOS CONCORRENTES: a discussão não se 
encontra no elemento subjetivo do causador do dano, mas sim na 
existência de contribuição objetiva ao evento danoso; 

Exclusão do nexo de causalidade: 

- caso fortuito16; 

- força maior; 

- fato17 exclusivo da vítima; 

- fato exclusivo de terceiro; 

 

ILÍCITO + DANO + NEXO DE CAUSALIDADE  gera o dever de indenizar  responsabilidade 
extracontratual subjetiva; 

 

                                                           
14

 Segundo o STJ o prazo é aplicado na reparação de danos oriundos da responsabilidade 
extracontratual. STJ, EDcl. Resp.1.280.825/SP -> a corte fixou o prazo de 10 anos para reparação de 
danos contratuais e em 3 anos no caso de danos extracontratuais. 
15

 Excepcionalmente, a responsabilização ambiental INDEPENDE da existência de nexo de causalidade 
entre a conduta do proprietário de um imóvel e os danos ambientais causados nele pelo proprietário 
anterior. 
16

 Há exclusão apenas no caso de fortuito externo – caso fortuito não inerente à atividade desenvolvida. 
17

 É um fato, não a culpa em si. 
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RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL OBJETIVA: 

Pode surgir o dever de indenizar em condutas ilícitas e também em condutas 
lícitas  nesta categoria a CULPA não é pressuposto para a existência da 
indenização, mas pode ser utilizada como parâmetro do valor da indenização ao 
se analisar o quesito da GRAVIDADE do comportamento do AGRESSOR e causador 
do dano; 

A responsabilidade objetiva buscou afastar o elemento CULPA da 
responsabilidade. 

ATENÇÃO: O elemento central da responsabilidade objetiva é o RISCO! 

Há várias modalidades de risco: 

a) Risco Proveito 
b) Risco Criado 
c) Risco Excepcional 
d) Risco Administrativo 
e) Risco Integral 
f) Risco Dependência 

! Concepção interessante: a obrigatoriedade de indenizar baseando no risco tem 
como foco o direito de segurança da vítima do evento danoso (socialização dos 
riscos -> tendo como foco a sociedade como um todo -> internalização das 
externalidades); 

IMPORTANTE: há responsabilidade SEM ILÍCITO, mas não há responsabilidade 
SEM DANO! 

A proteção jurídica é da ATIVIDADE DE RISCO, não do RISCO DA ATIVIDADE18. 
Quando a atividade cria um risco excepcional (externalidade) tal risco deve ser 
compartilhado, atribuindo responsabilidade ao causador nas ocasiões em que 
transforma em dano (internalização). A responsabilidade civil busca internalizar as 
externalidades, evitando a socialização de riscos atrelada à individualização dos 
benefícios (apenas o ator da atividade lucrar enquanto os riscos sejam de todos).  

Observação: O RISCO DO DESENVOLVIMENTO é o RISCO DA ATIVIDADE, o RISCO 
CRIADO, não excluindo a responsabilização civil. 

CUIDADO: a emancipação por outorga dos pais, por si só, não afasta a 
responsabilidade dos pais (segundo o STJ). 

RESPONSABILIDADE PELO FATO DAS COISAS/PELA GUARDA DAS COISAS: é uma 
responsabilidade por fato próprio com rompimento do dever de cautela (fato 
omissivo). Importante não confundir a culpa presumida por responsabilidade de 
natureza objetiva -> nesta sequer há discussão de culpa! 

RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO: há separação entre o AGENTE 
causador do dano e o RESPONSÁVEL pelo citado dano. A análise do dever de 
indenizar deve se basear na conduta do autor do dano (ex.: no caso de dano 
causado em legítima defesa não deve haver indenização). A responsabilidade 
objetiva não afasta a necessidade de existir o nexo de causalidade para o dano ser 
indenizável. 

Observação: a responsabilidade estatal por omissão é, segundo tendência das 
cortes superiores, baseada na teoria subjetiva; 

                                                           
18

 Já dizia o grande Guimarães Rosa: “viver é muito perigoso!” 
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RESPONSABILIDADE CONTRATUAL: 

Tipos de ilícito: 

Ilícito Absoluto -> responsabilidade aquiliana; 

Ilícito Relativo -> responsabilidade contratual; 

O Código de Defesa do Consumidor aproxima a responsabilidade contratual da 
responsabilidade extracontratual. Excetuando o CDC a responsabilidade 
contratual possui natureza subjetiva (culpa contratual – violação voluntária do 
contrato); 

 

Pressupostos da responsabilidade contratual: 

- Contrato válido; 

- Violação ao contrato (inexecução total ou parcial do contrato) – ilícito 
contratual; 

- Dano -> conseqüências do dano -> prejuízo; 

- Nexo de causalidade; 

Observação: a quebra do contrato por si só não enseja prejuízo moral. Nos casos 
em que a quebra do contrato também ofender bens da personalidade devem ser 
indenizados os danos causados; 

Regra da perpetuação da responsabilidade: o devedor em mora responde por 
caso fortuito ou força maior, salvo de se provar que o dano adviria de qualquer 
forma. A mora do devedor pressupõe culpa; 

 

Violação positiva do contrato: 

- a violação da boa fé objetiva faz gerar a violação positiva do contrato; 

- funções da boa fé-objetiva: função de interpretação/integração + função de criar 
deveres anexos19 + função do controle do exercício de direitos subjetivos; 

- a responsabilidade depende dos sujeitos que participam da relação contratual; 

- inadimplemento eficiente: em algumas situações parece mais razoável e 
eficiente da perspectiva dos contratantes que o contrato não seja cumprido, 
sendo mais vantajoso para um dos contratantes deixar de cumprir o contrato e 
assumir a responsabilidade oriunda do descumprimento -> a banca do MPMG 
tende a adotar a tese de que em respeito à boa-fé o contrato deve ser cumprido -
> os contratantes não devem ter uma conduta que adote unicamente o critério 
econômico; 

- IMPORANTE: o fundamento da indenização é o dano! Pelo artigo 944 
combinado com o artigo 413 do CC/02 a indenização pelos danos causados e pela 
cláusula penal deve ser reduzida de acordo com o critério de equidade em 
situação de cumprimento parcial; 

- a responsabilidade contratual pode ser PRÉ-CONTRATUAL e PÓS-CONTRATUAL – 
com base na boa-fé objetiva. Fato importante é que a responsabilidade nos 
CONTRATOS DE CONSUMO é objetiva (em regra). 

                                                           
19

 Exemplo: lealdade + transparência + confiança + não prejuízo a terceiros. 
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- Responsabilidade contratual VS cláusula de não indenizar: 

- a cláusula de não indenizar é possível e pode decorrer da iniciativa das partes em 
contratos paritários; 

- a cláusula exonerativa da indenização (que afasta obrigações essenciais ou 
indenização em caso de dolo ou culpa grave) não é permitida em nosso 
ordenamento jurídico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


