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ENCONTRO 01 
I. RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
CASO GERADOR 
 

Acidente envolvendo carro de luxo deixa um morto na Zona Sul de SP 

Porsche e Hyundai Tucson colidiram na região do Itaim Bibi. Acidente aconteceu durante a 
madrugada. 

Da Agência Estado 

Colisão aconteceu na região do Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo (Foto: Helio 
Torchi/Futura Press) 

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após uma colisão entre um Hyundai Tucson e 
um Porsche turbinado na Rua Tabapuã, na região do Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo, na 
madrugada deste sábado (9). O acidente aconteceu por volta das 2h45, próximo à esquina com a 
Rua Bandeira Paulista. O passageiro do Hyundai morreu no local. O outro ocupante foi levado em 
estado grave por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o 
Hospital São Luiz. 
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1. Conceito 
- Do que decorre a responsabilidade?  

> O que significa a palavra “responsabilidade”?  
> A responsabilidade “jurídica” é igual a responsabilidade “moral”?  

 
- Qual é o objetivo da ordem jurídica?  
 

 
 
- Mas, que são os deveres jurídicos?  

> Trata-se de um simples conselho?  
> Mera recomendação?  

 
 

1.1. “Dever jurídico originário” e “dever jurídico sucessivo”  
- O que é o “dever jurídico originário”?  
 > Quando da violação do “dever jurídico originário”, o que brota?  

> Qual a consequência da violação do “dever jurídico originário”?  

Ordem Jurídica 

Estabelecimento de deveres jurídicos  

Positivos 

Dar Fazer

Negativos 

Não 
fazer

Tolerar 
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- Quando surge o “dever jurídico sucessivo”? 
- Em suma, “responsabilidade” é, portanto? 
 
1.2. Distinção entre “obrigação” e “responsabilidade” 
- Partindo do acima dito, pode-se afirmar que “obrigação” é ...?  
- Enquanto que a “responsabilidade” é ...?  
 
 

 
 
- A “responsabilidade” é a sombra da “obrigação”!  
- Diante disto, como posso afirmar quem é o responsável em reparar o dano?  
 

Dever 
jurídico 

originário 

Violação Ilícito 

Ilícito 
Dever 

jurídico 
sucessivo 

Reparar 
o dano 

Dever jurídico 
sucessivo 

Dever jurídico 
originário 

Responsabilidade 

Obrigação 
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1.3. Fatos geradores da responsabilidade 
- Quais são as causas jurídicas que podem gerar a obrigação de indenizar?  
 

 
 
1.4. Breve histórico da responsabilidade civil 
- Como funcionava a responsabilidade no Direito Romano  

> Lei das XII Tábuas 
- Evolução do sistema: substituição por uma pena  

> Abandono noxal: sabe o que significa?  
- E qual foi a grande contribuição da Lex Aquilia? 
- Quem foi que disse: Minha glória não é ter vencido quarenta batalhas; o que nada 
ofuscará, o que viverá eternamente, será o meu Código Civil?  
 > Qual a importância deste código para a responsabilidade  

> O CC/16 foi influenciado por este?  
- Evolução: Adoção da teoria do risco  
 
2. Função da responsabilidade civil 
- Qual é a função da responsabilidade civil?  
- O que se leva em consideração para a fixação da indenização?  
- Há mais alguma função?  
- O que significa a restitutio in integrum?  
  

Causas 

Ato ilícito 

Ilícito contratual 

Violação do dever de segurança 

Obrigação contratualmente assumida de reparar o 
dano 

Responsabilidade indireta 

Ato que embora lícito, enseja a obrigação 


