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21.2 Regras básicas da confusão ... .. .. " .. " .. " .. . " ....... ... " ....... .. ... ... ....... . ". . 21 1 
21 .3 Q uadro sinótico .......... ... ... ... ... ... ... ..... .. ... ... ....... .. ....... .. ....... ... ....... 2 11 
2 1.4 Leitura complementar .. ... ... ... .. ... ... .......... .... ..... .. ..... "... .... ........ ..... 2 11 

22 Remissão ............... ....... .. .. .... .... ...... ............ .. .............. .. .... ... . 2 13 
22.1 Noção ...... ... .. ... .. .. .. ... ....... .. ... .... ........ .... ..... ....... ......... .. ....... .. .... .... 213 
22 .2 Regras básicas da remissão .. ... ............ .. ........... .. .... ..... .. ..... ..... .. ...... 2 15 
22.3 Quadro sinótico .... ... .. " ... ............. .... ....... ..... ............ .......... ...... ... .. 215 
22.4 Leitura complementar .... ...... ... .. .. .......... ...... .... .. " ..... ........ .. " .. . 21 6 

V. Do Inadimplemen to da O brigação 

23 Do Inadimplemento da Obrigação .... .. ... .. .. .. .... ... .. ........... .... 2 17 
23. 1 Descumprimento da obrigação .. ..... ...... ... .. ... .... . .... ... ..... .. .. ... .. ..... .. 217 
23.2 Fatores não imputáveis às partes .... .... ......... .. ... .. ... .. .. ...... .. ... ... ... .... 21 8 
23.3 Fatores imputáveis às partes ...... ....... . ..... .. . ... ... .. ..... ... .. ... .......... .. .... 2 19 
23.4 Inadimplemento absoluto. .... ... .. .... .. ............. ... .... ...... .. ......... .. ....... 2 19 
23.5 Inadimplemento relativo ...... .. .... .. .. ..... "."..... .. .. ......... .. .......... .. ..... 219 
23.6 Violação da obrigação de informação....... .. .......... ........ ... .. ... .. .. ...... 220 
23.7 Quadro sinótico ...... .... .. ...... ... .. ... ..... .. . "" " ...... " .... " .... " ..... .. ... .... " 221 
23.8 Leitura complementar .. ...... " ... .. ..... " ... .. " " .. " ..... ".... ....... .. ... .... .. .. . 22 1 

24 Mora ... .. ................ ...... ....... ................ .. ..... ....... ... .. ........... .... 222 
24.1 Importância do tema .. .. .. .......... ....... .. .... ........ ... ......... ... ........ .. .. .... . 222 
24.2 Mora ex r( e mora ex ptrsona .. ........ ..... ... .. ......... .. .... .... .......... .. .. ..... 223 
24.3 Mora do devedor... ...... .. .. .. ........ ........ .. .. .... .. .. ... .. ................ .. ...... .. . 224 
24.4 Mora do credor ...... .. ....................... ... .. ...... ... ........... ...... .. ..... .. .. .. .. 226 
24.5 Mora do devedor e do credor.. .... .......... .. ...... ....... .. ....... ........ ... .... .. 227 
24 .6 Purgação da mora ... .. " ...... " ... " ........ " ..... .. .... " .... . " .... .. .... .. ... ... .. .. .. 228 
24.7 Emenda da purgação ..... " " .. " ..... "" ." .. ...... "........ ... ... ... .. ...... .. ...... . 229 

Sum 

24.8 Q uadro sinótico ...... .. " ...... .. .... . 
24.9 Lei tura complementar .. " .. ....... . 

25 Arras .... .... .. ................ .. ... .. ... .. .. 
25. 1 Sinal ... .. ... ............ .. " .. ... " ...... .. .. 
25.2 Arras confirm atórias e de garant 
25 .3 Entrada ........... .. .. .. .. . " ......... ... .. 
25.4 Arras penitenciais ...... ,," ......... .. 
25.5 Quadro sinótico .... .. ........ .. ... ... . 
25.6 Leitura complementar .. ......... .. .. 

26 Cláusula Penal .......... .. ...... ... .... .. 
26.1 Noção do institu to .... " ......... .... . 
26.2 Caracter!sticas .. .... ........ "" ........ . 
26.3 Cláusula penal moratória, comp 
26.4 Regras principais .. ..... ...... ... ...... . 
26.5 Limites da cláusula penal ......... " 
26.6 Quadro sinótico ........ .. ............ .. 
26.7 Leitura complementar .... .......... . 

27 Execução Forçada, Preferências 
27.1 Execução forçada .... " .... " .. .... " ... 
27.2 Medidas conmitivas acautelatóri 
27.3 Execução judici al """" .. .. """"". 
27.4 Insolvência civil. .. "" .. "" .......... .. 
27.5 Créditos preferenciais .. " .. ......... . 
27.6 Privilégios creditórios .............. .. 
27.7 Quadro sinóti co ...... ... " .... " .. " ... 
27.8 Leitura complementar "" .. " .. ..... 

Responsabil 

L Da Responsabilidad~ 

28 Responsabilidade e Direim .. ..... . 
28.1 Origem da' responsabilidade .. .. .. 
28.2 Responsabilidade e obrigação "" 
28.3 Função da responsabilidade .... " . 
28.4 Ato il ícito. Dever jurídico primá; 
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j . ................. .................................... .... ......... . 

~ ................................... ...... .. ........... ............. . 

Dleme:nto da Obrigação 

I'an"" ........................... ......................... ···· .... · 
.Utl) ............................ .. ...... . .............. ........... .. 

200 
200 
20 1 
203 
203 
205 
208 
209 

210 
210 
211 
211 
211 

213 
213 
215 
215 
216 

217 
217 
218 
219 
219 
219 
220 
221 
221 

222 
222 
223 
224 
226 
227 
228 
229 

Sumário 

24.8 Quadro sinó tico ............................................ .. ................... .. 
24.9 Leitura complementar ............................ .. .............. ....... ... ......... .. . . 

25 Arras ...... .......... ....... ...... ...... .... ............................................ . 
25.1 Sinal ......................... ...... ........................... .......... ............ ......... ... . . 
25.2 Arras confirmatórias e de garanria ................................................ .. 
25.3 Entrada ....................... ...................................................... .. . 
25.4 Arras penirenciais ... ....... ................. ...................... ........... ............. . 
25.5 Quadro sinótico ................... .. ........... ..................................... .... .. 
25.6 Leitura complementar .... .... ..... ................ ..... .................. ...... ........ . 

15 

229 
230 

231 
231 
232 
233 
233 
234 
234 

26 Cláusula Penal ... ........ .. ........ ...... .. ........................ .. .. ....... ...... 235 
26.1 
26.2 
26.3 
26.4 
26.5 
26.6 
26.7 

Noção do instituro ................. .......................... ........................... . 
CaracrerÍs(icas ..... ..................................... ........ .... ... ............ .. .. ..... . 

Cláusula penal moratória, compensatória e específica .......... .. ..... . .. 
Regras principais ................................................................ .. ....... . 
Limites da cláusula penal ........ .. ............ ......... .. ........ ....... ..... ... .... .. 
Quadro sinórico .... .. ...................................... .. ........ .. ...... .. 
Leirura complementar ................................................................. . 

235 
237 
237 
239 
240 
241 
241 

27 Execução Forçada, Preferências e Privilégios Cred.ir6rios ...... 242 
27. 1 Execução forçada.......... ..... ............ ................................................ 242 
27.2 Medidas constritivas acautelatórias ........... .. ............................ .. ..... 243 
27.3 Execução judicial ............................ .......... .. ............................. ..... 244 
27.4 Insolvência civil............................................... ..... ... ......... .... ... .... .. 245 
27.5 Crédiros preferenciais ......... ...................................................... ..... 246 
27.6 Privilégios creditórios .. ...... .......... .. ............ ... ................ .. ........... .... 246 
27.7 Quadro sinórico ........................................................................ .... 248 
27.8 Leitura complementar .................. ........................ ......... .............. .. 248 

Responsabilidade Civil 

I. Da Responsabilidade e seus Fundamentos 

28 Respon abilidade e Direiro .. ... .. ...... ..................... .. .... .. .. ....... 25 1 
28.1 Origem da responsabilidade ..................... ...... .... ........................... 251 
28.2 Responsabilidade e obrigação ..................................... ........ ........... 255 
28.3 Função da responsabilidade ........................................................... 255 
28.4 Aro il!ciro. Dever jurídico primário e sucessivo ........... ...... ..... ........ 257 
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28.5 Conduta do ageme.......................................... ... .... ........ ...... ......... 259 
28.6 Tipo abeno e fechado. Tipo objetivo e subjecivo................... ......... 260 
28.7 Antijutidicidade ............................................................ ........... ..... 261 
28.8 Imputabilidade................................ ........................... .. ....... .. ... ..... 262 
28.9 Quadro sinótico ....................... ........... .. ............ ........ .. ...... ...... ... ... 263 
28.10 Leitura complememar ...... .... ................................................... .. .... 263 

29 AspectOs Conscitucionais da Responsabilidade Civil...... . ...... 264 
29.1 Dignidade humana e sua violação.............................................. .... 264 
29.2 Solidariedade social ......................... .. ....... ............ .......... ....... .... ... 266 
29.3 A imervenção do Poder Público na responsabilidade civil .......... .... 267 
29.4 O dano e sua reparação .......................................................... .. ..... 268 
29.5 Culpa, risco da atividade profissional e segurança ......... ... ............ .. 269 
29.6 Quadro sinótico ....................... .................. .......... ........................ . 271 
29.7 Lei[Ura complementar .......... ............ ............................................ 271 

30 Classificações da Responsabilidade Civil.......... .... ........ .. ...... . 273 
30.1 Importância do tema ........... ............................... ....... .................... 273 
30.2 Responsabilidade contra[Ual e extracontratual................ .. .......... . .. 274 
30.3 Responsabilidade subjetiva e objetiva................................. 275 
30.4 Responsabilidade direta e indireta........... .......................... .. ........... 276 
30.5 Responsabilidade por atividades perigosas e não perigosas ............. 276 
30.6 Responsabilidade pura e impura .................................................... 277 
30.7 Quadro sinó tico ....... ............................................ .. ........ ....... ..... .. . 278 
30.8 Leitura complementar .............................. .... .......... ................ ....... 278 

31 Elemento da Responsabilidade Civil. .............................. .... 279 
31. I Elememos essenciais e elementos aciden tais...................... .. .......... . 279 
31.2 O autor .............. ......... ................................. ........ .... ..................... 280 
31.3 A vítima..... .......... .................. ..... .... ....... ........ .......... .......... ... .... .... 282 
31.4 Dano ressarcível. Dano eventual e a perda de uma chance .. ........... 283 
31.5 Nexo de causalidade ........ ...... .......................... .. ............................ 285 
31.6 Quadro sinótico ................................................ .... ........................ 285 
31.7 Leitura complementar ............. .. ....... .. ................... ............... .. ....... 286 

32 Teo ria da Ação.. ............ ...... .. .. ...... .... ............................. .... ... 287 
32.1 Comportamento humano.... .......... .......... ............. ........... ......... ..... 287 
32.2 Agente............................. ............................................................. 288 
32.3 Ato ilícito próprio, abuso de direito.................................... .. ... ...... 289 
32.4 Ato ilícito de terceiro................................................ .. ........... .. ...... 290 
32.5 Atividade perigosa ..... ........ ..... ....... ... .. ............. ............ .................. 291 
32.6 Atividades nucleares .............. ............... ...... ...... .... ...... .. ....... .. ........ 291 
32.7 Vítima....................... .. ............. ......... .. .. ........ ..... ........... ..... ........... 292 

Surr 

32.8 Vítima potencial. Ptoteção saci 
32.9 Quadro sinótico .................... .. 
32.10 Lei[Ura complementar ...... ..... .. 

33 Teoria do Dano .. ............ ...... .. . 
33.1 PressupostOS do dano. O dano 
33.2 Dano presumido .................... . 
33.3 Dano patrimonial direto e indi 
33.4 Fixação do dano patrimonial. [ 
33.5 Dano moral e suas teorias ........ 
33.6 Princípios para a fixação dos da 
33.7 Dano direto e dano reflexo ...... 
33.8 Danos individuais e sociais (tra 
33.9 Quadro sinótico .. .............. .... .. 
33.10 Leitura complementar .. .......... . 

34 Nexo de Causalidade ...... .... .... . 
34.1 Vínculo causal .. .. ............... .. .. .. 
34.2 Causalidade simples e múltipla 
34.3 Concausalidade conjunta, acun 
34.4 Concausalidade relevame e irre 
34.5 Culpa concorrente do ageme e 
34.6 Culpa da vítima e presunção d, 
34.7 Culpa da vítima e risco da ativi 
34.8 Risco da atividade do agente e , 
34.9 Teoria da equivalência dos ante 
34.10 Teoria da causalidade adequada 
34.11 Teoria da relação causal imedia 
34.12 Quadro sinótico .................... .. 
34.13 Leitura complementar ............ . 

35 Fundamentos da Responsabilid 
35.1 Fundamemos da responsabilid, 
35.2 Culpa ..................................... . 
35.3 Culpa lata, leve e levíssima .. ... .. 
35.4 Culpa da vítima ou de terceiro. 
35.5 Fato de animal ou coisa .......... . 
35.6 Fato de terceiro ............ .... ...... .. 
35.7 Risco da atividade ................... . 
35.8 Risco exacerbado .... ............... .. 
35.9 Quadro sinó tico .... ... ............. .. 
35.10 Leitura complementar ........ .. .. . 
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ivil. .. ......... . 

Público na responsabilidade civil ....... .... .. . 

profiss ional e segurança .... .... .... ..... ....... . . 

I··········· ··· ... ................. ... .. ......... ...... .. .......... . . 

la tllv,clad,es perigosas e não perigosas .. .. ........ . 

I· .... .. · .. · .. .. · .. · .... · .......... ···· · .... ··· .... ····· ·· · .. .. ······ 

, ............ .. ............ .. ... ................. .............. .. ... . , ............. .. ... ... ... ....................... ........ .... ....... .. . 
eventual e a perda de uma chance ........ .... . 

I .. .. .... · .. · .. · .. ...... ·· .. ·· ·· ·· .. ·· ·· ··· .. ··· ···· ·· · .. · .. ··· 

' am) .... ................... .. .. .. ... .. .. ...... ... ... .... ......... . 

de direito ... ... .......... .. .... ... .... ... ..... .. ...... . . 

259 
260 
26 1 
262 
263 
263 

264 
264 
266 
267 
268 
269 
271 
27 1 

273 
273 
274 
275 
276 
276 
277 
278 
278 

279 
279 
280 
282 
283 
285 
285 
286 

287 
287 
288 
289 
290 
291 
29 1 
292 

Sumá rio 

32.8 Vítima potencial. Proteção social. .. ...... .......... ........ ............ .. ......... . 
32.9 Quad ro sinótico ..... ............ .. ................ .. ... ... .. ..... ....... ....... .... .. .. .. .. 
32.10 Leitura complementar ........ .. .. ... ... .. .... .... .. ... ...... .. ... .... .... .. ... .. .... ... . 

33 Teo ria do Dano .. ...... ... ... ... ...... .. .... .. .... .... .. .. .. .... ................ . .. 
33 .1 Pressupostos do dano. O dano ressarcível .... .............. .. .... .. ..... .. .... . 
33.2 Dano presumido .. ... ... ..... .. .. ..... .... ... ..... ..... ................. .. .... .. .. ... ... . .. 
33.3 Dano patrimonial d ireto e indireto .... .......... .... .... ... .. .......... .. ...... .. 
33.4 Fixação do dano patrimo nial. Danos emergentes e lucros cessantes 
33 .5 Dano moral e suas teo rias ................ .. .. .... .. .. .. ... ..... ..................... . .. 
33.6 Princíp ios para a fixação dos danos morais .... .... .. .. ... ............ ... ...... . 
33.7 Dano di reto e dano reflexo .. ... .. ..... .... .. ........ ............ .. ..... .... ....... . 
33.8 Danos individuais e sociais (transi ndividuais) .... .... ... .. .. ...... ........ .. 
33.9 Quadro sinótico ............. .. ......... .. ........... ........ ......... .......... .... .. ... .. . 
33. 10 Leitura complementar ... ........ .... ........ .. .... .. .. .. ... ...... ...... .... .. .. .. .... .. . 

34 Nexo de Causal idade .. ........ .... .. ... ......... .... .. ...... .. ........ .... ..... . 
34. 1 Vínculo causal ......... .. ......... .. .. .. ..... .. ... .. ...... .. ............ .... .... ............ . 
34.2 Causalidade simples e múltipla .. .. ........ .. ........... ...... .. ... ................ .. 
34.3 Concausalidade conjunta, acumulativa e al ternativa ...... .. .... .... ..... . 
34.4 Concausalidade relevante e irrelevante .. ........ .. ............ ...... .... .. .... .. . 
34.5 Culpa conco rrente do age nte e da vítima .. .. .. ........ .. ... .. .. .... ..... .. ... .. 
34.6 C ulpa da vítima e pres unção de culpa do agente ....... .. .... .............. . 
34.7 C ulpa da vítima e risco da atividade do agen te ... .... .. ............... .. .. .. . 
34.8 Risco da atividade do agente e da ví tima ....... .. .. ... ..... .. .. ............... .. 
34.9 Teoria da equ ivalência dos an tecedentes ..... .... .. ....... .. .. .. .. .... .. ... .. .. .. 
34. 10 Teoria da causalidade adequada .. .. .. ........... .. .. ....... ..... .. .. ......... .. ... .. 
34. 11 Teoria da relação causal imediata ...... ..... .. .. .... .. .. ....... ............ .. ...... . 
34. 12 Quad ro sin6 ti co ........ .... .. .. ... .. ........ .. .. ..... .. ... ..... ... ... .... ............. .. .. . 
34. 13 Leitura complementar ...... .. ...... ..... ...... .. .... ...... .......... ... .. .... ..... .... .. 

35 Fu ndam entos da Responsabilidade ......... ........ .. .. .... .... ..... ... .. 
35.l Fundamentos da res ponsabilidade .. .. ....... .... .. ..... ...... .... .. .............. . 
35.2 C ulpa ....... .... .. ... .... ...... ............ ... ...... ...... .... .... ..... .. ...... .. .... ... ..... ... . 
35.3 C ulpa lata , leve e levíssima .... .... ............. .. ..... .. ............... ... ..... ...... .. 
35 .4 Culpa da vítima ou de terce iro ............ ... .. .... ...... .. ... ........ .. ..... .. ... . .. 
35 .5 Fato de animal ou coisa ........... ..... .. ... .... ....... .. ... .. .... .. ........ .. ..... .. .. . 
35.6 Fato de tercei ro .. ...... ... .. ... .. ......... .. ....... .... .. .... .... .. ... ... ... ... .. .. .... .. .. .. 
35.7 Risco da atividade .. ......... .. ................. .... .. ...... ......... .... ......... .. ...... .. 
35.8 Risco exacerbado ... .. ..... .. .. ...... ............. .. .... .......... ................ ..... .. .. . 
35.9 Q uadro sinótico ... .... .... .... .. .... .... ......... .... .. ... .... ........... ..... .. . 
35 .10 Leitu ra complementar ...... ............... ........... ....... .. ... .... ... ...... .... .. .. .. 

l7 

292 
293 
293 

294 
294 
295 
295 
296 
297 
300 
304 
305 
306 
306 

307 
307 
308 
309 
3 10 
310 
31 1 
3 11 
3 12 
312 
3 13 
3 14 
315 
3 16 

3 17 
3 17 
3 18 
3 19 
320 
32 l 
322 
322 
323 
323 
324 
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n. Dos Sistemas de Responsabilidade Social 

36 Sistemas de Responsabilidade Civil............ .............. .. ... ... .. ... 325 
36.1 Siscemas de responsabil idade ................... .......... ..... ........ ..... .......... 325 
36.2 Siscema subjecivo de responsabilidade...................................... ...... 326 
36.3 Siscema objecivo de responsabilidade ........... .. ................ .. .............. 327 
36.4 Quadro sinócico .................. ................ ...... .. ... ......... ..................... . 328 
36.5 Leicura complementar .......... .. ...................................................... . 329 

37 Responsabilidade Subjetiva: Pressupostos e Espécies .. ........... 330 
37.1 Princípios da responsabilidade subjeciva ............................. .... ....... 330 
37.2 Elementos da responsabilidade subjeciva........ .. ................... .. .. ....... 331 
37.3 Responsabilidade subjeciva excraconcracual .. .................................. 331 
37.4 Responsabilidade subjeciva pré-contracual ................. ... .. ...... .... ..... 332 
37.5 Responsabilidade subjeciva concracual.............. .... .. ........................ 332 
37.6 Responsabilidade subjeciva pós-concracual ....... ...................... ..... .. . 333 
37.7 Quadro sinócico ........................................ ........................... ......... 333 
37.8 Leicura complementar ... ...................... ....................... .... .... 334 

38 Da Responsabilidade Subjetiva com Presunção 
de Culpa à Objetivação ...... ........ ........ ................. ...... ... .... ... . 335 
38.1 Importância do cema. Presunção absoluca e relativa. A objecivação 335 
38.2 Culpa in vigi/ando, in cUltodiendo, in omittendo e in contrahendo. 

O fino de cerceiro e a objecivação...... .. ........................................... 338 
38.3 Responsabilidade do decentor do poder familiar ...................... ...... 339 
38.4 Responsabilidade do curor e do curador ................ ......... ................ 341 
38.5 Responsabilidade do escabelecimento de ensino....................... ..... . 341 
38.6 Responsabilidade do empregador ou comicence ........................ ..... 342 
38.7 Responsabilidade de hocéis e assemelhados........ .... ........................ 342 
38.8 Responsabilidade do médico e a presunção de cul pa. O consentimento 

informado .. ......... ... ......... ........ .. ..... ......... .................. ...... .... .. .. .... .. 343 
38.9 Responsabilidade do cirurgião pláscico e a presunção de culpa....... 345 
38 .10 Responsabilidade do anescesisca ........ ...... ....................................... 346 
38.11 Responsabilidade do cirurgião dentisca .............. ............. ..... ...... .... 347 
38. 12 Responsabilidade do farmacêucico ......................................... . ....... 348 
38.13 Responsabilidade do engenheiro e do arq uiceco ............ .. ... ... ......... 348 
38.14 Responsabilidade do advogado ........................................ .............. 350 
38. 15 Quadro sinócico ....... .......................... ............ ........... ....... .......... ... 35 1 
38 .16 Leitura complementar .......................... ...... ................. ............... .. . 352 

39 Responsabilidade Subjeriva: Ex.c1udentes .... ...... ...... .............. 353 
39.1 Excludentes naturais e voluntárias de responsabilidade .................. 353 

Surr 

39.2 Espécies de excludentes ......... .. 
39.3 Legícima defesa própria .......... . 
39.4 Legícima defesa de cerceiro .... .. 
39.5 Escado de necessidade prÓprio. 
39.6 Escado de necessidade de cereei, 
39.7 Exercício regular do direiro ...... 
39.8 Escrito cumprimento do dever I 
39.9 Caso fortuiro .. ....................... .. 
39.10 Força maior .. .. ....................... .. 
39.1 1 Quadto sinóuco .................... .. 
39.12 Leicura complementar .... ........ . 

40 Responsabilidade Objetiva: Pre: 
40.1 Importância do cema ............... . 
40.2 Princíp ios da responsabilidade ( 
40.3 Elementos da responsabilidade 
40.4 Responsabilidade objetiva por ris< 
40.5 Presunção de risco da acividade. 
40.6 Responsabilidade civil do Escad 
40.7 Responsabilidade dos empresári 
40.8 Responsabilidade civil do fome 
40.9 Responsabilidade civil do cransl 
40.10 Responsabilidade das inscicuiçó 
40. 11 Responsabilidade por danos am 
40.12 Responsabil idade civil por dano 

(b iocecnologia) .......... .. ........... . 
40.13 Responsabilidade por acidentes 
40.14 Responsabilidade dos hospicais 
40.15 Responsabilidade civil na Interl 
40.16 Responsabilidade por risco exac 
40.17 Socialização dos riscos ...... .... . .. 
40. 18 Quadro sinócico .................... .. 
40.19 Leitura complementar ........... .. 

41 Respon abi lidade Objetiva: Ex, 
41. 1 Excludentes da responsabilidad 
41 .2 Culpa exclusiva da víci ma ...... .. 
41.3 Culpa exclusiva de cerceiro .... .. 
41.4 Culpa da vícima e de cerceiro .. . 
41.5 Efeiros da culpa não exclusiva ( 
41.6 Caso fortuiro .. ... ..................... . 
41 .7 Força maior ............. .............. .. 
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~pon:sabili.:lade ... ........ ....... ............. ... ......... . 
tlon',abilidade .... .................. .. ........... ... ...... . 

~ .... ........... ................................................. .. 

subjetiva ................. .... .......... ... ..... . 
" iliida,!e subjetiva .................. .......... .... ... .... . 

extracontratual ......... ... .. .... ...... ....... .... . 
pré-contratual ................. ..... ........ .. ... .. 
contratual ....................... ... ......... ....... . . 
pós-contratual ...... .. ............. ........ .... ... . 

r resunção absoluta e relativa. A objet ivação 
fcu.'totlinuÚi, in omittendo e in contrahendo. 
IbJetllvação ..... .. ....... .. ... .. ............................. . 

Jl'I"c,eunlcnru de ensino ........................ .... . 

I .... · ...... .. ····· ········ .. · .... ··· .. ······ .. ··· .. · .. · .. ······· ·· 

f .. •· .... •••····· .. · ........ ···· .. ··· .. ·· .... · .. .. ·• .. •··• · .... ·· .. 

rOlunllanas de responsabil idade .. .............. .. 

325 
325 
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328 
329 

330 
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331 
331 
332 
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333 
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334 
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335 
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34 1 
341 
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342 

343 
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348 
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350 
351 
352 
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353 

Sumário 

39.2 Espécies de excludentes ................. .. ....... .... ..... .... ......................... . 
39.3 Legítima defesa própria .. ........................ ............. ..... .. ...... ........... .. 
39.4 Legítima defesa de terceiro ........... .. ..... ..... .... ....... .. ...................... .. 
39 .5 Estado de necessidade próptio .. ....... .... .... ............................... ...... . 
39.6 Estado de necessidade de terceiro .............. .. .. ....... .. ........... ... ....... . .. 
39.7 Exercício regular do direiro .. .......... ............. ......... .... ......... .... .... .... . 
39.8 Estriro cumprimento do deve t legal ......... .. ............... ........ ... ......... . 
39.9 Caso fort uiro .. .. .. ................................. ..... .. ... .... ... .... ..... .. ............ .. 
39.1 0 Força maior ...... .... ............. ...... ...... .. ..... ........... .. ... ... ...... .............. .. 
39.1 1 Quadro sinó tico .......... ... ..... .......... .. .......... ............ ........ ...... .. .. ..... . 
39 .12 Leitu ra complementar ....... .. ............. ......................... ... ....... ......... . 

40 Respo nsabilidade Objetiva: Pressuposros e Espécies .. ..... .. .... . 
40. 1 Importância do tema .............................. ... ............ .............. .. ....... . 
40.2 Princíp ios da responsabi lidade objetiva ................. ... ... ....... .. .. ....... . 
40.3 Elementos da responsabilidade objetiva .... ... ....... ..... .. ..... .... ......... .. 
40.4 Responsabilidade objetiva por risco da atividade e por risco exacerbado 
40.5 Presunção de risco da at ividade .... .. .................................. ......... .... . 
40.6 Responsabilidade civil do Estado ........... .................. ...... .... ... ....... .. 
40.7 Responsabilidade dos emptesários individuais e das empresas ....... . 
40.8 Responsabilidade civ il do fornecedor. ....................................... ... .. 
40.9 Responsabilidade civil do transportador ..... ..... ................. ..... ... .... . 
40.10 Respo nsab ilidade das institu ições bancárias ............. .. .......... .. ..... .. . 
40.11 Responsabilidade por danos ambientais ......... .. ............. ....... .. ....... . 
40. 12 Responsabil idade civil por danos biológicos. A engenharia genérica 

(biotecnologia) ..... ............................ .. ........ ....... ......... .................. . 
40 .1 3 Responsabilidade por acidentes de trabalho ........... .. ........ ... ........ .. . 
40. 14 Responsabilidade dos hospi tais e laboratórios ........ .. ....... ... ... ... .... .. 
40.15 Responsab ilidade civil na Internet .... ... ......................... ... .... .. .... .. .. 
40. 16 Responsabilidade por risco exacerbado ............. ...... ...... ...... ..... ..... . 
40.17 Social ização dos riscos .... .............................. ....... .. ...................... .. 
40.18 Quadro sinótico ... .... .......... ................... .... ... .. ... ...... ........... ......... .. 
40 .1 9 Leitura complementar ........... .. .... .............. .. .. .................. .... ... .. .... . 

41 Respon abil idade Objetiva: ExcJudentes .... " .... .... .. .... ......... .. 
41.1 Excludentes da responsabilidade civil objetiva ........... ................. .. . 
4 1.2 C ulpa exclusiva da vítima ...... ..... .......... .... ........... ..... ...... ..... .. ....... . 
4 1.3 Culpa exclusiva de terceiro ...... ......... .. ........ .. .......... ....... .... ........ .. .. 
41.4 Culpa da vítima e de terceiro .. ................... .. .. ... ..... ......... .. .... .. ...... . 
4 1.5 Efeiros da culpa não exclusiva da vítima ............. .... ... ... .. ....... .. .... .. 
41.6 Caso fortui eo ........... ........... ...... ...... ..... ........ .. .. ............. ....... .. .. .... .. 
41.7 Força maior .............. ...... ................ ........ ................. .. ..... .............. . 

19 

354 
354 
355 
355 
356 
356 
356 
357 
358 
360 
360 

361 
361 
363 
364 
365 
366 
367 
372 
372 
375 
379 
381 

383 
383 
384 
385 
388 
389 
390 
39 1 

392 
392 
393 
393 
393 
394 
394 
395 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 Manual de Direim Civil 2 O brigações e Respo nsabi lidade C ivil 

41 .8 Quadro sinórico ... .......................... .. ... .. ..... ... .... ........ .... .. ........... ... 395 
41.9 Leirura complemenrar ....................................................... ... .... .. ... 395 

42 Efeiros da Sentença Criminal no Cível.. ... .......... .. .. ............... 397 
42. 1 Efeiros da sentença criminal ........................ .. ...................... .. .... .... 397 
42.2 Condições de eficácia civil do julgamenco criminal .............. .. ........ 398 
42.3 Regras básicas...... ........ ................................. ........ .... ...... ............... 399 
42.4 Quadro sinótico ......................... .. ....................... ................... ....... 399 
42.5 Leitura complemencar ...... .......... .. ........ ... .......... ..................... ....... 400 

43 Reparação dos Danos ................................ .. ... ...... .. ...... .. .. .. .. 40 I 
43.1 Princípios da obrigaçáo de indenizar.. .. ....... ...... ... .............. .... ........ 40 1 
43.2 Garancias da indenizaçáo .... .. .. .......... ........ ...... ....... .. ............ .. ........ 405 
43.3 Fixaçáo por tarifamenro e por arbirramenco .......... .......... ............... 406 
43.4 Fixaçáo do quantum debeatur por danos patrimoniais .. .... ...... ........ 407 
43.5 Fixação do quantum debeatur por danos morais .............. .............. 407 
43.6 Morre da vítima .... .... .... .... .. ........ .. ............................ .. .. ..... .. ..... .. . 407 
43.7 Ofensa à incegridade física ou psíquica ................ .. ... .... .. .... ...... .. ... 409 
43.8 O dano estético. Deformidades e aleijões.. .. ............................ ....... 4 10 
43.9 Ofensa à honra ............ .... .............................. .. ............ .............. .. .. 4 11 
43.10 Responsabilidade por delitos sexuais............ .. ............ ........ ............ 4 11 
43.11 Ofensa à liberdade pessoal.. ............................................. .. ....... .. . .. 412 
43.12 Invasão de privacidade .. ........ ....................... .... ........ ....... .... ...... .. ... 412 
43.13 Danos à imagem da vítima ..................................... ... .................... 4 13 
43.14 Danos ao cadáver .................... ........................ .. ............ ........ ........ 4 14 
43.15 Rompimenco de noivado............ .... .......................... .. .... ... .... .... .... 414 
43.16 Liquidação do dano. Apuraçáo da indenizaçáo ............. .. ..... .. ........ 415 
43. 17 Renúncia da vítima à indenizaçáo.. ........ ...... ............ .... .......... ....... 416 
43. 18 Cláusula de não indenizar......... .. .......... ...................... ........ .. .. .. ..... 41 7 
43. 19 Quadro sinótico .............. .. .... ............ ........ ...... .... ............ ........ .. .... 4 17 
43.20 Leitura complemencar ................ .. ................ .. .. ........ .. .... .. .. .. .. ...... . 4 18 

44 Correção Monetária .. .. ..................... ...... .. ... ... ............. .. ....... 420 
44.1 Correçáo monetária .......... .................. ......................................... 420 
44.2 Fixação da correçáo monetária por lei .................. ........ ...... ............ 420 
44.3 Fixação da correção monetária em negócio jurídico ..... .. ........ ... ..... 422 
44.4 Correção monetária e comissão de permanência .... .... ............. .. ..... 422 
44. 5 Quadro sinó tico ................ ........ ................................ ....... ..... ........ 423 
44.6 Leitura complemencar ........ .. ........ .... ............................. .... ..... ... .. .. 423 

45 Juros ...... ... ... .... ... ... .. .. .. .. ........ .. .......... ................... .. .. .. ......... 424 
45. 1 Juros. ...... .............. ...... ... ....... ... .. .... ... .. ....... ... .................. ............ ... 424 

Su 

45.2 Características dos juros ........ 
45.3 Juros moratórios e compensar 
45.4 Juros convencionais e legais .. . 
45.5 Juros simples e composros .... . 
45.6 Anamcismo e usura .. ............ . 
45.7 Quadro si nótico ........ .. .... .... .. 
45.8 Leitura complementar .... ...... . 

Bibliografia ...... ....................... .. .. . 

L  
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