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RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

• Responsabilidade é a obrigação de reparar o dano que uma 

pessoa causa a outra. 

• A palavra responsabilidade deve ser entendida como 

restituição ou compensação de algo que foi retirado de 

alguém. A responsabilidade tem por finalidade restituir ou 

ressarcir algo. 
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•  pressupõe a atividade danosa de alguém que, atuando, a 

priori, ilicitamente, viola uma norma jurídica 

preexistente (legal ou contratual), subordinando-se, dessa 

forma, às consequências de seu ato, do qual surge a 

obrigação de reparar.  

• A responsabilidade civil deriva da agressão a interesse 

eminentemente particular, sujeitando, assim, o infrator, ao 

pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso 

não possa repor in natura o estado anterior das coisas. 
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Diferença entre Responsabilidade Civil e 

Responsabilidade Penal: 

• Na responsabilidade penal, o agente infringe uma norma 

de direito público. Neste caso, o interesse lesado é a 

sociedade. É pessoal, intransferível, o réu poderá 

responder com a privação da sua liberdade; 

•  Na responsabilidade civil, o interesse tutelado é o 

privado, cabendo ao prejudicado requerer a reparação 

caso entenda necessário. É patrimonial. 
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Pressupostos da Responsabilidade civil: 

 

1 - Conduta humana: o núcleo da conduta humana é a 

voluntariedade, que resulta da liberdade de escolha do 

agente imputável, com discernimento necessário para ter 

consciência daquilo que faz.  

Positiva – caracteriza-se pela prática de comportamento 

ativo; 

Negativa- por comportamento passivo em situação em que 

haveria a obrigação de agir.  
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2- O dano: indispensável à caracterização da 

responsabilidade civil.  

• Responsabilidade civil contratual ou geral; 

• Não há que se falar em indenização sem a ocorrência de 

dano; 

• Não há responsabilidade sem dano;  

• O dano deve ser indenizável e pode ser de natureza 

patrimonial ou extrapatrimonial (material e moral); 

• Para ser indenizável, o dano deve ser certo; 
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O dano moral 

• O Código Civil de 2002 e a Constituição de 1988, 

reconhecem, expressamente, a reparabilidade dos danos 

morais.  

• Art. 186 do Código Civil - aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. 

• Conexo ao princípio da ética: exercício profissional 

conforme a conduta exigível. 
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• Art. 5º , X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

sua violação;  

• Na reparação por dano moral, o dinheiro não desempenha 

função de equivalência, como no dano material, mas, sim 

função satisfatória; 
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Dano Moral  

Conceito: O dano moral consiste na lesão de direitos 

cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente 

redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos 

afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima da pessoa (seus direitos de 

personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, 

vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente (Pablo Stolze).  
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2.3 - O nexo de causalidade: 

• É necessário haver nexo de causalidade entre a conduta 

do agente e o dano sofrido pela vítima.  

• É a ligação entre o ato omissivo ou ativo e o resultado 

produzido 

• Sem essa relação de causalidade não se pode conceber a 

obrigação de indenizar. 
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2.4 - Culpa: 

 

Conceito: “violação de um dever, legal ou contratual, por 

imprudência, negligência ou imperícia, ou intencionalmente, 

buscando o resultado que aquele ato irá causar ou, ainda, 

assumindo o risco de produzi-lo” (STOCCO); 

 

• Intencional (dolo); 

• Não intencional (negligência, imprudência ou imperícia); 
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Conceitos: 

NEGLIGÊNCIA - É o termo que designa falta de cuidado ou 

de aplicação numa determinada situação, tarefa ou 

ocorrência, falta de atenção, não tomando as devidas 

precauções, ausência de reflexão necessária, inação, 

indolência, inércia e passividade. 

 IMPRUDÊNCIA - É o ato de agir perigosamente, com falta 

de moderação ou precaução, consiste na violação de regras 

ou leis, um comportamento de precipitação. 
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IMPERÍCIA - agir com inaptidão, falta qualificação técnica, 

teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos 

elementares e básicos da profissão, a incapacidade, a falta de 

habilidade específica para a realização de uma atividade 

técnica ou científica, não levando o agente em consideração 

o que sabe ou deveria saber, falta de habilidade ou 

conhecimento para realizar a contento determinado ato.  
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Resumo: 

 

• Conduta (positiva ou negativa), dano (moral ou 

patrimonial), nexo causal e culpa (subjetiva); 

 

• Conduta + dano + nexo causal (objetiva); 

 

 


