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Gabarito – Responsabilidade Civil – Parte 1 

 

1) Resposta: No campo moral, a responsabilidade é mais ampla que no 

plano do Direito (responsabilidade jurídica), pois neste, em regra, só haverá a 

responsabilidade se houver o prejuízo. 

Na responsabilidade jurídica o autor da lesão será obrigado a recompor 

o direito atingido, reparando em espécie ou em dinheiro o mal causado. Há 

sanção e coerção – e nisto consiste a diferença entre a responsabilidade 

jurídica e a moral. 

 

2) Resposta: São quatro os pressupostos: 

 

 a) Ação ou omissão: qualquer pessoa, com ação ou omissão, que 

venha a causar dano a outrem. A responsabilidade pode ainda derivar 

de ato próprio (pelo agente), de ato de terceiro que esteja sob a guarda 

do agente (ex: filhos, tutelados, curatelados), e ainda de danos 

causados por coisas e animais que lhe pertençam (nesses casos, a 

responsabilidade é objetiva). 

 

b) Culpa ou dolo do agente: o art. 186 CC refere-se ao dolo quando 

utiliza a expressão “ ação ou omissão voluntária”, e refere-se À culpa na 

expressão: “ negligência ou imprudência”. 

 

Dolo: vontade de cometer uma violação de direito. 

Culpa: falta de diligência.A teoria subjetiva escalona a culpa em 

graus: 

- Culpa “lata” ou grave: é a falta imprópria ao homem médio, se 

aproximando do dolo; 

- Culpa leve: é a falta evitável com atenção ordinária; 

- Culpa levíssima: é a falta só evitável com atenção extraordinária, ou 

com habilidades especiais. 
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c) Relação de causalidade (ou nexo de causalidade):  é a relação de 

causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. É 

expressa pelo verbo “causar”, no art. 186 CC. Sem ela, não existe a 

obrigação de indenizar. Se houver o dano, mas este não estiver 

relacionado com a conduta do agente, inexiste a relação de causalidade 

e o dever de indenizar.  

d) Dano: sem a prova do dano, não há obrigação de indenizar. O dano 

pode ser patrimonial (material) ou moral (sem repercussão na órbita 

financeira da vítima).  

 

3) Resposta: Ocorre abuso de direito quando o agente, atuando dentro 

das prerrogativas que o ordenamento jurídico lhe concede, deixa de considerar 

a finalidade social do direito subjetivo e, ao utilizá-lo, causa dano a outrem, 

caracterizando a responsabilidade civil, com o dever de indenizar para fins de 

restabelecer o “status quo ante”. 

 

4) Resposta: As excludentes de responsabilidade civil são situações 

previstas em Lei que retiram a ilicitude do ato, e, em regra, fazendo não incidir 

o dever de indenizar. São as seguintes: 

a) Estado de necessidade: A lei declara que o ato praticado em estado 

de necessidade não constitui ato ilícito. Porém, não libera o agente de reparar 

o prejuízo que causou (art. 188, II do CC; art. 929/930 CC). 

b) A legítima defesa, o exercício regular de um direito e o estrito 

cumprimento do dever legal - Art. 188, I CC; art. 930, parágrafo único, CC: 

Nesses casos não se aplica a mesma regra acima, qual seja, o de 

indenizar o dano causado. 

A legítima defesa que exonera o dever de indenizar deve ser a real. O 

agente responderá pelo eventual excesso cometido. 

O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito tem 

o mesmo tratamento, exonerando o agente público de indenizar. O Estado 
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responderá pelo eventual excesso cometido pelo agente, e poderá em ação 

regressiva acionar o próprio agente, desde que comprove a culpa. 

c) Culpa exclusiva da vítima: na ocorrência de culpa exclusiva da vítima, 

desaparece a responsabilidade do agente. Deixa de existir a relação de causa 

e efeito entre o seu ato e o prejuízo experimentado pela vítima. O causador do 

dano é mero instrumento utilizado pela vítima, não havendo liame de 

causalidade entre o seu ato e o dano causado. 

d) Caso fortuito e força maior: art. 393, parágrafo único CC: fatos 

necessários cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. 

Caso fortuito: decorre de fato ou ato alheio à vontade das partes, ex: 

greve, motim, guerra. 

Força maior: deriva de acontecimentos naturais: raio, terremoto. 

Constituem excludentes de responsabilidade pois afetam a relação de 

causalidade, rompendo-a, não havendo liame entre o ato do agente e o dano 

sofrido pela vítima. Não há dever de indenizar. 

 

5) Resposta: É aquela responsabilidade que deriva do dever geral de 

conduta de não causar dano a outrem (art. 927 CC). 

Se o agente causar dano a outrem, comete ato ilícito, e surgirá o dever 

de indenizar a vítima, para restabelecer o “status quo ante”. 

Exemplo: o motorista que abalroa o carro à sua frente, que estava 

parado aguardando diante do farol vermelho, causando danos ao carro e aos 

passageiros. Responsabilidade civil aquiliana caracterizada, dever de 

indenizar. 

 

6) Resposta: São as seguintes situações previstas pelo art. 932 e seus 

incisos: 
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 I – os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em 

sua companhia; 

A responsabilidade paterna independe de culpa (art. 933 CC). 

O fundamento está na omissão do dever de vigilância (culpa in 

vigilando). 

Responsabilidade solidária: pais e o menor incapaz, quando este tiver 16 

anos ou mais e tiver sido emancipado. Nos demais casos, a responsabilidade 

será exclusivamente dos pais. 

II – O tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas 

mesmas condições; 

Situação idêntica a dos pais. 

Art. 1728 CC: falecendo os pais, ou sendo ausentes, ou decaindo do 

poder familiar, o menor é colocado em tutela. 

Arts. 1767/1779 CC: estão sujeitos à curatela os que por enfermidade ou 

deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a vida civil, os 

que não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habituais, os viciados em 

drogas, os excepcionais sem total desenvolvimento mental, os pródigos, os 

nascituros, o enfermo ou portador de deficiência física. 

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 

Caracteriza-se pelo vínculo de preposição, com subordinação 

hierárquica, independentemente de salário, sendo que a atividade do preposto 

deve ser em proveito do comitente. 

O ato lesivo deve ser praticado no exercício de suas funções, ou em 

razão dela.  

Responsabilidade objetiva, decorrente da teoria do risco. 
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IV – os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde 

se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, 

moradores e educandos; 

A responsabilidade objetiva decorre do fato de que a instituição 

educadora e as hospedarias em geral recolhem e internam pessoas com o fito 

de lucro. Não haverá, por conseguinte, a responsabilidade destes se a pousada 

for gratuita. 

- Hospedeiros: os donos de hotéis e pousadas devem ter a vigilância 

permanente de seus hóspedes, estabelecendo regras e regulamentando 

atividades desenvolvidas em seu interior. Também decorre do fato de que o 

hotel/ pousada deveria ter um bom senso na escolha dos hóspedes que 

admite. 

V- os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, 

até a concorrente quantia.” 

Embora não tenha participado do delito, se recebeu o seu produto, 

deverá restituí-lo, não obstante ser inocente na esfera criminal. Princípio da 

repetição do indevido – locupletamento indevido. 

OBS 1: Art. 933 CC: As pessoas responderão pelos atos praticados 

pelos terceiros referidos no art. 932 CC independente de culpa (teoria do risco). 

A vítima deverá, no entanto, fazer prova da culpa do incapaz, do 

empregado, dos hóspedes e educandos. A exigência da prova da culpa destes 

é requisito para que haja o dever de indenizar, pelas pessoas relacionadas no 

art. 932 CC. 

OBS 2 - Responsabilidade solidária entre o causador do dano (agente) e 

as pessoas relacionadas no art. 932 CC. 

 

7) Resposta: Nos termos do art. 936 CC, a responsabilidade do dono do 

animal é presumida. No caso de dano causado pelo cachorro, a vítima deve 

provar apenas o dano e a relação de causalidade entre o dano sofrido e o ato 

do animal. 
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A presunção de culpa/responsabilidade do dono é  vencível, ou seja,  

suscetível de prova em contrário. O dono do animal poderá exonerar-se da 

responsabilidade se provar a culpa exclusiva da vítima ou força maior. 

 

8) Resposta: Se o animal estiver sob a guarda de um preposto do dono, 

ainda assim este responderá pelos danos causados, pois  o preposto age por 

ordem do dono do animal. O fundamento está na guarda do animal,  devendo 

ser analisado sempre de quem é a guarda definitiva do animal. 

 

9) Resposta: Neste caso, a responsabilidade é objetiva, e decorre da 

guarda da coisa inanimada (art. 938 CC). 

A vítima somente deve provar a relação de causalidade e o dano. 

A presunção de responsabilidade só poderá ser eximida se provar culpa 

da vítima ou força maior. 

Se não se puder apurar de que apartamento caiu o objeto, a solução é 

dada pela responsabilidade solidária entre todos os moradores do prédio. 

Obs1: na hipótese de edifícios com diversas alas/torres, deve ser apurada a ala 

de onde deve ter caído o objeto/líquido, para que sejam delimitados os 

possíveis moradores, e a partir daí a solidariedade entre eles. 

Obs2: a responsabilidade é do habitante da casa, e não do proprietário. 

 

10) Resposta: Neste caso, há presunção de responsabilidade do Estado 

(responsabilidade objetiva), pois este é responsável pela construção da ponte e 

pela segurança dos cidadãos, ressalvada ação regressiva contra o engenheiro 

do projeto (prova de culpa).  

OBS: a vítima deve apenas comprovar o dano e a relação de 

causalidade. A reparação do dano deve ser integral (danos morais e materiais, 

e lucros cessantes, se houver).  
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