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ENCONTRO 10 
 

7. RESPONSABILIDADE POR FATO DE OUTREM 
- Relativamente à responsabilidade: quem em regra deve responder pelos atos danosos?  
- E há a possibilidade de que alguém venha a responder pelos atos de outrem?  
- Mas como se pode falar em responsabilidade indireta! Há necessidade de prova da culpa do anterior para 
que o próximo responda de forma objetiva?  
- Mas por que da existência da responsabilidade indireta?  
 
7.1. Responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores 
- CC/02, art. 932, inc. I  
- Qual é o objetivo de que os pais respondam pelos atos de seus filhos menores?  
- O que significa a expressão: “sob sua autoridade e em sua companhia”?  
 > basta ser filho para ser responsabilizado?  
 > como fica a questão dos pais separados? 
 > guarda compete unicamente a um dos pais? 
 > filho que fica em poder de terceiro, como avós: quem é o responsável?  
 > filho que sai de casa?  
 > filho emancipado? 
 > filho na escola?  
 > filho que já trabalha? 
 > menor ao volante, quem é o culpado?  
- Em alguma hipótese o menor poderá ser condenado a ressarcir solidariamente com seus responsáveis?  
- Pela leitura do art. 928 do CC/02, quem responde pela reparação de danos é o menor? Não estaria em 
contradição ao fixado pelos arts. 932, I e II e parágrafo único do art. 942, ambos do CC/02?  
- A indenização que deva ser paga a vítima tem como limitador os danos a ela causados? 
 
7.2. Responsabilidade dos tutores e curadores 
- Quem é o tutor?  
- Quem é o curador?  
- A responsabilidade destes é igual a dos pais com relação aos filhos?  
 
7.3. Responsabilidade do empregador ou comitente  
- Previsão legal:CC/02, art. 932, inc. III 
- Do que decorre a responsabilidade do empregador?   
 > de sua má escolha no funcionário?  
 > por uma espécie de culpa presumida?  
 > ou pela ocorrência da substituição?  
- Qual é o campo de incidência desta regra 
 > danos causados por agentes do Estado, a responsabilidade é sua na forma do art. 37, § 6º da 
CF/88 
 > no caso de danos causados pelo empregado, em caso de fornecimento de produtos ou serviços, 
aplica-se o CDC/90, em seus arts. 12 e 14 
 > no caso de danos decorrentes de atividade de risco, a responsabilidade emerge do contido no 
parágrafo único do art. 927 do CC/02 
 > assim, quando é que se aplica, o disposto no inc. III do art. 932 do CC/02?  
- O que é preposição?  
- A quem compete a prova da preposição?  
- É necessário a prova da culpa do empregado?  
- Em que situações está exonerado o patrão de responder pelos atos de seus prepostos?  

> Em caso de abuso ou desvio das atribuições, há obrigação do patrão em indenizar?  
- Responsabilidade das empresas seguradoras de saúde por erro médico: é possível?  
 
7.4. Responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, hotéis e similares 
- CC/02, art. 932, inc. IV contempla duas situações distintas:  
 > responsabilidade dos estabelecimentos por danos causados aos hospedes  
 > responsabilidade dos estabelecimentos por danos causados pelos hospedes 
- Quando se tratar de danos aos hospedes, aplica-se o art. 14 do CDC/90 
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- Agora, em sendo danos causados pelos hospedes, tem-se a aplicação do inc. IV do art. 932 do CC/02.  
- A expressão “não nos responsabilizamos”: tem alguma validade?  
 
7.5. Participação gratuita no produto de crime 
- Previsão legal: CC/02, art. 932, inc. V  
- Do que trata este preceito?  
- São os que participam gratuitamente  
 > estão obrigados a indenizar?  
 > apenas devolver a quantia recebida?  
 >porque?  
 
7.6. Ação de regresso  
- Aquele que paga, tem o direito de recobrar daquele que o ato danoso cometeu?  
 > contra o menor é possível ação regressiva?  

> Patrão do empregado?  
 > Tutor ou curador pelo tutelado ou curatelado?  
  


