
Sumário 

Apresentação ........ .... ......................................................................................... V 


Inadimplemento do Contrato e Dano Moral ............ .. ................... .. ............ I 

1. Introd ução..... ................ ..... ............... .............. .... 	 . ....... 3 


2. Do inad implemento e o contra to ............. .. . .. .. .. .. .... .......... .. ............ .... . 4 


3. Do dever de indenizar .. .. .. 	 .. ........... .... .. ....... .. ...... 7 


4. Da o brigação e da respons abilid ade ............. .. .......... ..... 10 


5. Do dano m o ral e o contrato inadimplido ... 	 ... .. 14 


6. Conclusão .... 	 . 18 


7. Referênc ias bibliográficas .... 	 .. .... 18 


A Responsabilidade Civil Objetiva sob a Ótica do Seguro Obrigató

rio de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre - DPVAT .. ....................................................................... 21 


1. Int rodução ...... ....... .......... .......... ...... .... ... .. .. .. .. .... 23 


2. Previsão legal do Seguro Obrigatório DPVAT.. 	 .. .... 24 


3. A respo nsabilidade civil obj etiva e o Seguro Obrigatório - DPVAT ... .26 


4. Responsabilidade contra tu a l do Seguro O briga tório - DPVAT .................. 28 


5. Comprovação dos pressupostos de responsabilidade civil objeti va para 

fins de recebimento da indenização .............. . .... ......... ...... .. 32 


6. Questões polêmicas quanto à abrangência da cobertura sec uritária ....... ... 35 


7. Considerações finais ..... 	 ...... ........... .. ......... .. 39 


8. Referências bibliográficas .... ............ .. 	 .. ...... 40 


Cláusulas Específicas de Responsabi lidade Civil - Um Estudo sobre 

a Natureza Sancionatória das Indenizações por Danos Morais ...... 41 


1. Introd ução....... .......................... ....... ............. .. .. . ...43 


2. 	 Breves históricos da responsa bilid ade c ivil e da dicotom ia público
-privado.. .. ... .... 44 


2.1 Direito primiti vo .............. ........ ...... .. .. ........... .............. .. ... ... .. ... .45 


2.2 Direito Romano ... .. ..................................................................... .... ......... 46 


2.3 O per iodo das codificações e o individua lismo juríd ico ...... .. .. 48 


2.3.1 Responsabilidade civil no Có digo Civil francês ...... ......... ............. .48 


2.3.2 O inicio da dicotomia público -privado no direito moderno ..... .. 49 


23 .3 O ato ilícito... . ................. ............. ..... 	 .. .. 50 


2.3.4 A indenização, a pena e as cláu sulas gerais .. ........... .. .. . ... 50 


2.4 A responsabilidade civil no Brasil .. ............... ..................... ..................... 51 


2.4.1 A filosofia do Código Civil brasileiro de 191 6................... .. ...5 1 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. barras: STJ00091153



2.4.2 O sistema fechado do Código Civil de 19 \ 6 ......... .. ..... ....... ......... 51 


2.4.3 Constituição Federal de 1988 ......................... . 52 


2.4.4 Código Civil brasileiro de 2002 ........................................ . ....... 52 


3. 	 A função punitiva da natureza jurídica da indenização por danos 

morais - as cláusulas específicas de responsabilidade civil ......................... 53 


4. Considerações finais .................. ...................................................... .. ..... ........... 56 


5. Referências bibliográficas ............ .............. ............ ....... .. ............ ................. ....... 57 


A Responsabilidade Civil e o Uso da Internet ......................... ....... ........ .... 59 


\. O crescimento da internet e sua utilização ................................. ... ................ 6\ 


2. A responsabilidade civil................... ...... ................. .. ............. 63 


2.1 Responsabilidade civil objetiva e subjetiva..................... .. .. ......... 65 


3. A Internet - sua utilização e o comportamento humano ..... .. ...... 68 


4. Sanção e responsabilidade civil - criminalização ............ ............ ....... .... .... .. 73 


5. Conclusão.................................... ......... ....... ............................................. . . 74 


6. Referências bibliográficas ........... .............. ....................... ..................... .. ......... 75 


A Possibilidade de Arbitramento do Dano Moral nas Ações Civis 
Públicas............................ ... ........................................................................77 

1. Introdução..................................................................................................... 79 


2. A possibilidade de arbitramento do dano moral na ação civil pública ........ 80 


2.1 Direitos coletivos lato sensu...... .. . ....................... .. .............. 80 


2.2 Dano mora!.. ............................ .. . .......... .... .. ........... ........ .. .... .............. .. ......... 85 


2.3 Dano moral na ação civil pública ............ .. . .. ...... ... ..... ........................ 88 


3. Considerações finais ....................................... .. .. .. ...... .............. ............... 89 


4. Referências bibliográficas ................... .. .. ...................... .................. .. ....... .... ...... 90 


Responsabilidade Civil e o Bullying nas Escolas ......... .. ............................. 9l 


I. Introdução......... ................ ..................... ..................................... ............. .... ...... 93 


2. A origem do estudo do bullying ...... .. ... .. .... 	 ...94 


3. Conceito de bullying... ........... .. .. .. 	 .. .... 95 


4. O bullying nas escolas .............................................................. .. .... ....... ........... 96 


5. Da responsabilidade civil no bullying escolar. ............ .. .......... .. ............ ........... 97 


6. Considerações finais .............................. .. ................................................. 10 \ 


7. Referências bibliográficas............................................. .. ....... .. .... 102 


Culpa Presumida à Luz do Código de 2002 ....... ......... ............................. 105 


I. lntroduçao.......................................................................................... .............. \ 07 


2. Evolução da responsabilidade civil no Brasil ............. .. ........... .. 108 


3. Da responsabilidade ........................................................................ .. .............. 108 


4. Culpa presumida à luz do Código Civil de 2002 ....... .. .... .. ......... ............ ...... 109 


5. onsiderações finais ................ ............................. ............ .. 


6. Referências bibliográficas .................................................. . 


A Responsabilidade Civil e a Teoria Penal do Risco Pel 
1. Introdução......................................................... .... ... ............ . 


2. A interpretação do art. 935 do Código Civil e o direito f 

3. Responsabilidade civil de indenizar ................................. . 


4. Teoria penal do risco permitido ........................................ .. 


5. Independência ou interdependência condicionante de ir 
responsabilidade civil e penaL.......................................... . 

6. Cognição do enfoque probatório civil e penal de autori<l 

7. Casuísticas ..................................................... ........................ . 


8. Conclusão ................... ................. ........ .. .... ........................... . . 


Questões de Transporte Aéreo Internacional e a Resp 
Civil .......... .................... .. ....................................... ...... ... .. 


1. Introdução ................................................................. ............ . 


2. Evolução legislativa do transporte aéreo internacional .. . 

3. Valores indenizatórios ...................... ............ ..................... .. 


4. Mudança paradigmática da responsabilidade subjetiva f 

5. Do contrato de transporte e suas atualizações ................ .. 


6. Dano moral no transporte aéreo............ ...................... ...... . 


7. Antinomia em questões do transporte aéreo internacion 

8. Considerações finais ............ .. ............ .. 


9. Referências bibliográficas .................................................. .. 


A Responsabilidade Civil dos Hospitais e Planos de Sal 
Médico ........................ ..... ............................................... . 
1. Introdução ............ ...... ..................................... ........... ........ . 


2. Responsabilidade civil médica em geral ................. .. ........ . 


3. A responsabilidade civil dos hospitais .............................. .. 


3.1 Responsabilidade por ato de médico que não é empr 

3.2 Responsabilidade do hospital por ato de médico eml 

4. Responsabilidade por infecção hospitalar ........................ . 


5. Responsabilidade civil dos planos de saúde ..................... . 


6. Considerações finais .............................................. ............. .. 


7. Referências bibliográficas ........ ........ .................................... . 


Responsabilidade Civil do Condomínio em Relação a I 

dos pelos Condôminos nas Áreas Comuns .. ...... .... .. 

1. Introdução............................................................................ .. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• 
labilidade Civil 

Z. 4.2 O sistema fechado do Código Civil de 1916 ........................ .. ......... 5 1 


U.3 Constituição Federal de 1988 .............. ................ .. .. ......................... 52 


Z.4.4 Código Civil brasileiro de 2002 ...... .. .. ........ ..................... .............. .. 52 


nção punitiva da natureza jurídica da indenização por danos 

is - aS cláusulas específicas de responsabilidade civil .................. ........ 53 


iderações finais ..................................... .. ............ ... .................... .. ..... .......... 56 


rências bibliográficas .. .......................................... ........ .... .... .... ... ...... .. ....... 57 


tabilidade Civil e o Uso da Internet.. .... ... ... ..... .... ........ ... ............ 59 

escimento da internet e sua utilização .......................... ............ ............... 61 


iPonsabilidade civil ............................................................ ......... .............. 63 


.esponsabi lidade civil objetiva e subjetiva ...... ................................... .... ... 65 


temet - sua utilização e o comportamen to humano .............. .. .............. 68 


ão e responsabil idade civil - criminalização ........ .. ............................... .. 73 


:lusão.................. ............... ....................... ....................... ...................... ....... 74 


rências bibliográficas ......... ............ ...... .. ................... .. ....... .. ........ ............... 75 


idade de Arbitramento do Dano Moral nas Ações Civis 

:as... ....... .............. .. ............. .............................. ........ ..... ... ............... ... 77 

,dução .. ... .................. ............. .. .... ................................ ..... .... ........ ... ......... .... 79 


ssibilidade de arbitramento do dano moral na ação civil pública ........ 80 


lireitos coletivos lato sensu.............................................. ........................ 80 


lano moral .... ............. ................................................. ...... .... ....................... 85 


lano moral na ação civil púb li ca ............ .... ....... ..... .................................. . 88 


iiderações finais ...................................... .. .. .. ............... ..... ............... .. .......... 89 


:ências bibliográficas ....... ................................................. ..... ...................... 90 


,ilidade Civil e o Bullying nas Escolas ...................................... .. 91 

,dução ... ... .. .. .. .... ............ ............. ....... ... ... ............................ ..... .... ....... .......... 93 


igem do estudo do buLlying .. ......................... .. ....................................... . 94 


;eito de bullying........................ ... ......... .... ......... ..... .......... .. ...................... 95 


lIying nas escolas ............. ..................... ............ ....... ........ .. ..... ..... .. ...... ........ 96 


:sponsabilidade civil no bullying escolar.. ............. .. .... ... .... .. ........... .. .. ..... 97 


:iderações fina is ................ ........................................................................ 101 


'ências bibliográficas ..................... .... ................................... .. .................. 102 


lumida à Luz do Código de 2002 .... .. ...... .... ......................... .. . 105 

dução....... .. ....... ....................... .......................................... .. ..... ................. 107 


Jção da responsabilidade civil no Brasi l ........... .. ... ... .. ...... .. ... ................ 108 


:sponsabilidade ................... ............. ....... ........ ... .. .... .... ... .. .................... .... 108 


a presumida à luz do Código Civil de 2002 .......................................... 109 


Sumário 

5. Considerações finais ........... .. ....... .. .... .... ................. .. ................. ..................... 113 


6. Referências bibliugráficas ... ... ... . ..................................................... . ............... 115 


A Responsabilidade Civil e a Teoria Penal do Risco Permitido .......... 117 

l. [nt rodução.. .. ......................................................................... ...... .. 11 9 


2. A interpre tação do art. 935 do Código Civi l e o direito pena!.. ............ ...... 121 


3. Responsabilidade civil de indenizar ..... ............................ .............................. 122 


4. Teoria penal do ;'ieCO permitido .................... .................. ..................... .. ......... 123 


5. Independência ou interdependência condicionante de interpretação da 

responsabilidade civil e penal...... ............ .. ........ ......... .................................. ... 125 


6. Cognição do enfoque probatório civil e penal de au toria e materialidade 126 


7. Casuísticas .................... ............... ..... ....... ... ... ... ........ ....................................... 127 


8. Conclusão......... ........ .... .. .... ... ... ... .... ................. ............... ....... ....... ...... ............... 130 


Questões de Tran porte Aéreo Internacional e a Responsabilidade 

Civil ..... ............................................ ...... ...... ...... ... .. .................................. 133 

1. Introdu ção ........................................................................................................ 135 


2. Evolução legislativa do tra nspor te aéreo internacional ..... ....... .. .. ........... .. .. 137 


3. Valores inden izatórios .. ......................................................... ... ....................... 140 


4. Mudança paradigmática da responsabilidade subjetiva para objetiva ....... 144 


5. Do contrato de transporte e suas atualizações ... ....................... .................... 145 


6. Dano moral no transporte aéreo ............ ........ .................. ........... ................... 147 


7. Antinomia em questões do transporte aéreo internacional.. ................ ...... 148 


8. Considerações finais ................... ................... ... ......... ............. ... ........... ..... .. .. .. 153 


9. Referências bibliográficas ....... ............. ... .. .. ........ .............. ................................ 157 


A Responsabilidade Civil dos Hospitais e Planos de Saúde por Erro 

Médico ....................... .............. .............. .................... ..... ......... .............. .. 159 

I. Introdução ............................... . .................................. .. ... .... .. ... ... ..... ... ............ 161 


2. Responsabilidade civil médica em geral ........ .............. .......................... .. ...... 162 


3. A responsabilidade civil dos hospitais ................................................ .. ..... .. .. 165 


3.1 Responsabilidade por ato de médico que não é empregado ................. 166 


3.2 Responsabilidade do hospital por ato de médico empregado .............. 168 


4. Responsabilidade por infecção hospitalar ................. .... ........... .............. .. ..... 172 


5. Responsabilidade civil dos planos de saúde ... .......... .......... ........... ..... ....... .173 


6. Considerações finais ...................................................... ..... ... .. ................. .. ... 175 


7. Referências bibliográficas ..... .......................... .......... ........................ ............. .. 176 


Responsabilidade Civil do Condomínio em Relação a Danos Sofri
dos pelos Condôminos nas Áreas Comuns ...................................... 177 

1. Introdução .......................... ............................................ .. .... .... ........... .. ........... 179 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X Responsabilidade Civil 

2. Condomínio edilício.. 	 18 1 


2.1 Convenção condominial... ...... , ..... .. .......... . 	 ... 182 


3. Responsabilidade civil .................................. . 	 .. 183 


3.1 	Responsabilidade objetiva: guarda de animais , ruína do edifício e 

objetos jogados do condomínio ............... .. ..... .. . ...... 184 


3.2 Cláusula de não indenizar .................................... .. ......... ... .. 187 


3.3 Responsabilidade subjetiva: culpa in eligendo e in vigilando .. 189 


3.4 Garagem em condomínio .... 	 190 


3.5 Manutenção de elevadores ....... .., ... ...... .., .... " ... .. . , ...... 192 


4. Cons iderações finais ........................ ...... ............ .. ..... , ........... . .. ... 193 


5. Referências bibliográficas ......................................... ...... . .... 194 


InadimplelA Culpa Concorrente na Responsabilidade Objetiva ............................ 197 


I. Noções históricas da relação de responsabilidade objetiva e culpa 
concorrente .................................................................................. . 199 


Contrato e DG 
2. Preliminares conceituais sobre a responsabilidade objetiva ..... 203 


3. Preliminares conceituais sobre a culpa concorrente .... .... ...... 204 


4. A "culpa concorrente" na responsabilidade objetiva. ..208 


5. A culpa concorrente nas relações de consumo 	 .. ..... ... 211 


6. Conclusão..................................................... . 	 .212 


7. Referências bibliográficas .......... , ..... , ..... .. 	 .214 


fl 
Reu 

Graduado em Direito 
Presbiteriana j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




