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ENCONTRO 11 
 

8. RESPONSABILIDADE PELO FATO DAS COISAS 
 
8.1. Caracterização 
- Questão inicial: como é que algo inanimado pode causar dano a alguém?  
- Partindo da impossibilidade de que algo inanimado possa causar dano a alguém, como é que se pode 
responsabilizar seu dono?  
 
8.2. O que é guarda?  
- Quem é o responsável pelo fato da coisa?  
- É somente o dono da coisa?  
- Quem é, portanto, o guardião?  
 > simples detenção da coisa?  
 > além da detenção, deve ter algo mais?  
- O proprietário é o guarda presumido da coisa?  
- Veículo emprestado: o proprietário responde ou não?  
> Deveria o proprietário de veículo automotor responder pelo dano causado por terceiro de forma 
objetiva?  
 
8.3. Responsabilidade por fato de animais  
- CC/02, art. 936  
- Confira o caso: Um cão, de raça violenta, está na posse de preposto do dono (v.g. adestrador, treinador ou 
personal dog). O último se distrai e o cachorro ataca um terceiro. De quem será a responsabilidade?  
- E nos casos em que o preposto sofre o dano causado pelo animal: patrão é responsável subjetiva ou 
objetivamente?  
- Em que causas fica excluída a responsabilidade do dono ou detentor do animal?  
- E os animais em rodovia, quem paga a conta?  
- Aplica-se aos animais selvagens?  
- Exemplificativamente: casal com seu filho pequeno se hospedam em hotel fazenda. No segundo dia de 
hospedagem, o pequeno garoto, como parte de seu entretenimento, acompanhado de responsável realiza a 
monta em cavalo. No correr da montada, o menor cai do animal, em vista de natural galope do cavalo. 
Assim, à espécie qual é o instituto jurídico aplicável e que de melhor maneira dará guarida aos pais a fim 
de busca reparação em face do hotel pelos danos causados ao seu filho?  
 
8.4. Responsabilidade pela ruína de edifício  
- CC/02, art. 937: do que decorre esta responsabilidade?  
- E a quem é aplicável a regra em espécie:  
 > proprietário em face do construtor?  
 > vizinhos do imóvel?  
 > locatário, usuário do imóvel e/ou transeuntes?  
- Qual é a matéria de defesa a ser utilizada no presente caso?  
 
8.5. Responsabilidade por coisas caídas do prédio - effusis  et dejectis 
- Do que trata o art. 938 do CC/02?  
- Em se tratando de imóvel locado, quem é o responsável: locador ou locatário?  
- Impossibilidade de identificação do apartamento do qual foi lançada a coisa?  
- Por fim: enquanto o casal foi ao cinema, seu cachorro saiu pela porta do terraço, subiu no parapeito e se 
jogou do 4º andar. Caiu sobre uma senhora que ficou gravemente ferida. Na presente situação, resolve-se 
com base no disposto no art. 936 ou art. 938, ambos do CC/02? 
  


