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INTRODUÇÃO À RESPONSABILIDADE CIVIL 

NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 
 

 As disposições contidas no CC/02 são a base para a compreensão da matéria em 

outros ramos do direito. 

ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE 

RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL 
 

 A responsabilidade penal é instrumento de coerção aos atos que atingem a ordem 

social, é punitiva portanto.  

 Por sua vez a responsabilidade civil busca restaurar ou reparar os danos causados 

dentro do contexto particular, independente da criminal. 

 Na responsabilidade penal, há ofensa à norma do direito público pois lesa a ordem 

social. Já na civil, há lesão a interesse privado. 

 Assim como na responsabilidade penal a natureza pessoal e as penas são privativas 

de liberdade, restritiva de direitos ou multa, bem como é intransferível. E na civil, é 

de natureza real, patrimonial e o agente é condenado a restaurar o status quo ante, 

sendo possível terceiros serem responsabilizados. 

 Ainda, a penal decorre de fato concreto e previamente previsto como ilícito e é 

aplicada a maiores de 18 anos. Já a responsabilidade civil decorre de qualquer ação 

ou omissão culposa que violar direito e causar dano a outrem e há possibilidade de 

menores de 18 anos serem responsabilizados. 

 Um dos pontos de aproximação destes dois institutos é quando a vítima de um crime 

pode propor uma ação civil ex delicto contra seu ofensor. Neste cenário o fato além 

de estar tipificado também causou danos de ordem moral/patrimonial/estética à 

vítima, facultando-lhe então o direito de requerer judicialmente uma indenização 

para reparar a extensão de dano sofrida. 



 

 

 

 

 Regra geral a ação é proposta em face ao autor do crime e, excepcionalmente, é 

possível que seja proposta em face ao seu responsável civil. 

 Quando se tratar de pessoa pobre na acepção jurídica, isto é, não tem condições de 

custear a ação civil ex delicto sem prejuízo de seu sustento ou da sua família, deve 

receber tratamento diferenciado. 

 Efeitos da sentença condenatória: apesar da independência da esfera Cível em 

relação a Criminal é quando a materialidade (existência do fato), ou seja, sobre 

quem seja o autor, do crime já estive resolvida na seara Penal ela não poderá ser 

rediscutida na cível.  

 Efeitos sa sentença penal absolutória: a absolvição impede Ação Civil ex delicto em 

três casos: sentença penal reconhecer a inexistência material do fato, reconhecer 

que o acusado não participou dos fatos, ou causa de exclusão de ilicitude. 

 Impedimento/suspensão do prazo prescricional civil: Quando a ação se originar de 

fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da 

respectiva sentença definitiva.  

 

TIPOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
 

 É possível subdividir a responsabilidade civil nas seguintes espécies, a depender do 

fato que deu origem à relação obrigacional. 

 Responsabilidade civil contratual ou negocial – surge do descumprimento 

obrigacional em virtude da desobediência de uma regra estabelecida em um 

contrato.  

 Responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana – surge por inobservância de 

um preceito normativo que regula a vida. 

 Da responsabilidade contratual ou negocial: há descumprimento de uma regra 

contida em contrato encetado entre as partes, podendo ser caracterizada como um 

descumprimento de uma obrigação de dar (ou positiva), conforme o art. 389 do 

CC/02 ou mesmo o descumprimento de uma obrigação de não fazer (ou negativa), 

conforme o art. 390 do CC/02. 



 

 

 

 

 Da responsabilidade extracontratual ou aquiliana: nos termos do CC/02, pode ter 

origem no ato ilícito, consoante o art. 186 do CC/02, ou no abuso de direito, 

conforme o art. 187 do CC/02. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Portanto, para a compreensão do 

mencionado artigo legal, é preciso saber, como dito acima, que o ato ilícito é fonte 

obrigacional (art.186). Além do artigo acima mencionado, também comente ato 

ilícito aquele que é titular de um direito, entretanto abusa dos limites. É o chamado 

abuso de direito. Trata-se da teoria dos atos emulativos ou a teoria do abuso de 

direito. O abuso de direito, como dito, é considerado um ato ilícito e gera 

responsabilidade civil. 

 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA 
 

 A responsabilidade civil subjetiva é aquela clássica do fundamento da 

responsabilidade civil, postulando que é necessário a demonstração da culpa do 

agente na ação ou omissão que causou dano a outrem. 

 Contudo, modernamente é possível observar situações em que existe o dever de 

reparar o dano independentemente de culpa do agente, a isso damos o nome de 

responsabilidade civil objetiva, neste caso é suficiente apenas a presença do dano e 

do nexo de causalidade, mas fique atento! Essa modalidade de responsabilidade 

somente é aplicada quando há autorização legal. 

 A responsabilidade civil subjetiva continua sendo a regra geral, entretanto, o Código 

Civil atual regula diversos casos de responsabilidade civil objetiva. 

 Concluindo, é preciso ressaltar que a diferença entre responsabilidade civil subjetiva 

e objetiva NÃO reside na possibilidade ou não de se discutir culpa. 

 

PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE 

 A doutrina majoritária aponta os seguintes elementos/pressupostos:  



 

 

 

 

 Conduta humana;  

 Dano ou prejuízo;  

 Nexo de causalidade;  

 Culpa lato sensu; 

CONDUTA HUMANA 

 Elemento da responsabilização que se caracteriza pela conduta positiva ou negativa 

que gera o dever de indenizar. 

 Pode ser: uma ação – conduta positiva; Uma omissão voluntária – conduta negativa; 

Ou por negligência, imprudência ou imperícia. 

 Desta forma, conclui-se de forma lógica que não existe responsabilidade por fato da 

natureza. 

 A conduta humana, ou seja, a forma como a vontade humana se manifesta pode ser 

classificado em positiva (comissiva) ou negativa (omissiva). 

 Via de regra responde-se somente pelos Atos Próprios, pela condutada praticada 

pelo próprio agente, chamada de responsabilidade civil direta (simples). 

 Excepcionalmente, conforme vimos nos artigos acima, a Lei Civil reconhece cenários 

de responsabilidade civil indireta (ou complexa), decorre de ATO DE TERCEIRO ou 

por FATO DA COISA. 

 

DANO 

 O dano é o resultado da conduta. De acordo com os autores, temos o dano material 

ou patrimonial, o moral, o estético, o coletivo, o social e o dano por perda de uma 

chance. 

 Dano Material (Patrimonial): quando há perda patrimonial, perdas e danos devidos 

ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente 

deixou de lucrar. Dividem-se, portanto em duas: dano emergente ou dano positivo 

– é o prejuízo efetivamente sofrido, ou seja, atinge o patrimônio presente da vítima; 

lucros cessantes ou danos negativos – é o que o prejudicado deixou de ganhar em 

virtude da conduta, ou seja, atinge o patrimônio futuro (ganho esperável). 



 

 

 

 

 Atualmente a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido uma espécie de dano 

material intermediário, que figura entre as situações concretas de dano material 

emergente e o lucro cessante, trata-se da PERDA DE UMA CHANCE. Esta figura 

nasceu no direito francês com o objetivo de ressarcir o ofendido nas situações em 

que a conduta lesante lhe retira uma oportunidade séria e real de um possível 

ganho. 

 Dano Moral (extrapatrimonial): quando há a violação de um direito da 

personalidade, tem aparo na Constituição Federal, em especial nos incisos V e X do 

seu art. 5º. sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico 

específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os 

componentes da personalidade e do prestígio social. Entretanto, é preciso destacar 

que a recomposição do dano não necessariamente tem que ser em dinheiro. 

 Dano Moral “in re ipsa”:  dano que dispensa a demonstração de dor, pois a própria 

conduta do agente já é capaz de violar injustamente o direito de outra pessoa, ou 

seja, é o dano moral presumido. Observe que não são todos os danos morais que 

são in re ipsa. 

 Dano Moral da Pessoa Jurídica: aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a 

proteção dos direitos da personalidade. Como o conceito básico do dano moral é a 

lesão a um direito da personalidade e as pessoas jurídicas são destinatárias de tais 

direitos, deve-se sinalizar que, uma vez lesado um direito da personalidade de uma 

pessoa jurídica, nasce o direito de pleitear indenização por dano moral. Esse é o 

entendimento do STJ. 

 Dano Estético: expressamente aceito pelo STJ. O dano estético tem por fundamento 

a alteração morfológica em virtude de determinada lesão perpetrada pelo agente. 

 Dano em Ricochete: acerca do dano moral individual, é preciso destacar o conceito 

de dano moral ricochete. Trata-se da lesão que atinge um sujeito de forma reflexa, 

mas que também tem proteção jurídica. 

  

NEXO DE CAUSALIDADE 



 

 

 

 

 Trata-se do vínculo que une a conduta ao dano. O nexo causal pode ser conceituado 

também como “a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano. 

 Devemos analisar o nexo de causalidade a depender do tipo de responsabilidade: a 

subjetiva e a objetiva. Na responsabilidade subjetiva, o nexo de causalidade está 

fundamentado na culpa lato sensu, isto é, no dolo ou na culpa estrita. Já na 

responsabilidade objetiva, que dispensa a comprovação do elemento subjetivo 

(culpa genérica), o nexo de causalidade tem por base a conduta e a previsão legal da 

sua responsabilidade ou ainda, conforme o art. 927, p.u., do CC.02, pela prática de 

atividade de risco. 

 

EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE 

 Existem algumas hipóteses em que o dever de indenizar desaparecer e outras que, 

apesar de inexistir ilícito, remanesce o dever indenizatório por parte do causador do 

dano. 

 Afastam o dever de indenizar, na medida em que rompem o nexo de causalidade. 

Temos como exemplo, o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima. 

 O caso fortuito caracteriza-se como o evento totalmente imprevisível, sendo que a 

força maior tem como característica ser evento previsível, mas inevitável. 

 Com relação à culpa exclusiva da vítima, haverá a exclusão do nexo de causalidade 

em virtude da ausência de causa e efeito entre a ação da parte e o dano causado: a 

culpa foi exclusivamente da vítima.  

 Por fim, no fato ou ato exclusivo de terceiro, haverá a ruptura do nexo de 

causalidade em virtude da ação de um agente estranho à relação: um terceiro. 

Nesse caso, quando há a eliminação total entre o dano e a conduta do agente, o ato 

ou fato de terceiro excluirá o dever de indenizar. 

 

CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR 



 

 

 

 

 A cláusula de não indenizar é inserida de forma expressa no contrato, por livre 

vontade das partes, que exonera o devedor da responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do inadimplemento total ou parcial, liberado ele da reparação.  

 Esta aplica-se somente em relação à responsabilidade civil contratual, privilegiando 

a autonomia privada. O legislador admite este acordo de vontades em algumas 

situações, desde que observada a função social e a boa-fé objetiva. 

 

EXCLUDENTES DE ILICITUDE 

 São as circunstâncias que tornam lícita a conduta do agente, mesmo lesiva, 

justificando o comportamento adotado. As excludentes de ilicitude não excluem 

necessariamente o dever de reparar, podendo o agende responder pelo prejuízio 

decorrente do comportamento ilícito. 

 Assim sendo, considerando o exposto no Art. 188 do Código Civil de 2002, são 

excludentes de ilicitude:  

 a) Estado de Necessidade;  

 b) Legítima Defesa;  

 c) Exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. 
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