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Parte Geral do Código Civil: o Código Civil regula as relações privadas 
entre particulares, sendo sua parte geral dividida em três livros:

A) Das Pessoas: sujeitos da relação jurídica;

B) Dos Bens: objeto das relações jurídicas;

C) Dos Fatos Jurídicos: dos vínculos que formam as relações interpessoais.

ATENÇÃO - tais livros são ainda divididos em capítulos, e estes capítulos dividem-se em 
títulos.



Fatos Jurídicos – qualquer fato que cria, modifica ou extingue um direito, podendo ser:

A) Fato Jurídico Natural: causado pela natureza, sendo ordinário ou extraordinário:

> Fato Jurídico Natural Ordinário – possui a característica da previsibilidade (exemplo do atingimento da 
maioridade civil e da morte);

> Fato Jurídico Natural Extraordinário – é imprevisível, associado geralmente a eventos da natureza 
(exemplo da enchente que leva o carro financiado).

B) Fato Jurídico Humano: divide se em 4 hipóteses que serão estudadas separadamente – (i) Ato Ilícito; 
(ii) Fato Jurídico; (iii) Ato Jurídico; (iv) Negócio Jurídico.
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Ato Ilícito– associado ao instituto da Responsabilidade Civil.

Responsabilidade Civil – é o dever de indenizar, podendo ser extracontratual ou
contratual.

A) Responsabilidade Civil Extracontratual: não há relação jurídica prévia, a exemplo de um carro 
atropelando um cidadão na calçada; sua fonte é o ato ilícito.

B) Responsabilidade Civil Contratual: há relação jurídica prévia, a exemplo de um passageiro que se 
lesiona a partir de uma freada do ônibus em que está; sua fonte é o inadimplemento.
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Elementos do Ato Ilícito – existem 3 elementos que o compõem, ensejando a 
Responsabilidade Civil Extracontratual:

1) Conduta: pode ser conduta com ou sem o fator culpa; responsabilidade civil objetiva não terá 
culpa/responsabilidade civil subjetiva terá culpa.

➢ A Culpa pode ser chamada de Dolo ou Culpa em Sentido Estrito o que influenciará no quantum 
indenizatório: para ser configurada como Dolo, necessita-se da representação psíquica do resultado e a 
assunção do resultado (conscientemente se assume o resultado), e para configurar-se Culpa em Sentido 
Estrito basta a ausência das condicionantes acima, a qual se subdivide em 3 subespécies, quais sejam 
imprudência, negligência e imperícia.

➢ A imprudência é uma culpa por ação (dirigir embriagado);

➢ A negligência é uma culpa por omissão (falta de manutenção);

➢ A imperícia é a ausência de utilização de parâmetros técnicos para exercer determinada atividade 
(médico que não utiliza os instrumentos adequados).
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Graus de Culpa – ainda dentro da Culpa em Sentido Estrito, temos 3 graus que irão influenciar 
no quantum indenizatório: culpa levíssima, leve e grave (dolo eventual).

A culpa levíssima é aquela em que apenas uma pessoa de diligência acima da média poderia ter 
evitado a causação do evento danoso.

A culpa leve ocorre quando uma pessoa de diligência mediana poderia ter evitado o evento danoso.

A culpa grave ou dolo eventual é verificada quando pessoas de diligência abaixo da média poderiam 
ter evitado a causação do evento danoso.

Modos de Aferição – existem 2 modos para se aferir esses graus de culpa, a aferição em 
abstrato (leva em conta o Homem Médio) e a aferição em concreto (leva em conta as circunstâncias 
daquele determinado caso), esta última adotada pelo Código Civil.
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Responsabilidade Civil Objetiva – independe do elemento culpa, bastando a 
ocorrência do dano e nexo causal, estando tipificada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil de 
2002, ocorrendo quando a Lei assim a definir ou quando a atividade do ofensor for de risco (teoria 
do risco criado).

Ato Ilícito: continuação de seus elementos.

2) Nexo Causal: existem duas teorias que irão balizar a aplicação do Nexo Causal:

A) Teoria da Equivalência das Condições: (adotada no âmbito da Responsabilidade Penal), respondem 
pelo dano todos os envolvidos direta e indiretamente no evento danoso;

B) Teoria da Causalidade Adequada ou Interrupção do Nexo Causal: usada na Responsabilidade Civil, 
presente no art. 403, CC/02, a qual pressupõe que apenas os causadores diretos e imediatos do 
dano terão a obrigação de indenizar.
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Ato Ilícito – último elemento.

3) Dano: as três modalidades mais importantes de Dano no Direito Brasileiro são o dano material, o 
dano moral e o dano estético.

A) Dano Material: presente no art. 402, CC/02, pressupõe um dano emergente (dano direto, perda 
material causada pelo dano em si) e lucros cessantes (tudo aquilo que se deixou de ganhar pela 
ocorrência do fato danoso), a exemplo da colisão com taxista.

B) Dano Moral: decorre da violação a um direito da personalidade, integridade psicofísica.

C) Dano Estético: decorre de qualquer alteração morfológica decorrente do evento danoso, sendo 
independente, conforme Súmula 387 do STJ.
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Abuso de Direito – previsto no art. 927, CC/02, equipara o exercício abusivo de um direito a 
Ato Ilícito, surgindo o dever de indenizar. O referido diploma apresenta 4 limites que devem nortear o 
exercício do direito: fé econômica, fé social, bons costumes e boa-fé objetiva.

➢ O limite da boa-fé objetiva (princípio contratual) é o mais recorrente na vida civil, sendo este 
instituto uma cláusula geral e aberta, dependendo de complementação (concretude) pela doutrina 
e jurisprudência.

Excludentes de Ilicitude – o art. 188, CC/02, apresenta 3 hipóteses de excludentes de 
ilicitude, que afastam o dever de indenizar, quais sejam:

A) Os atos praticados em legítima defesa – acontece quando alguém atua para remover perigo a si 
próprio ou a seu patrimônio (exemplo do assalto).

B) Os atos praticados no exercício regular de um direito reconhecido – causa um dano justo (exemplo 
do médico que amputa membro para salvar o paciente).

C) Destruição ou deterioração de coisa alheia, ou lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente 
(estado de necessidade) – ocorre quando alguém atua, dentro da razoabilidade, para resguardar a 
integridade de um bem jurídico (exemplo de invadir uma casa em chamas para resgatar alguém).
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ATENÇÃO - existe apenas uma hipótese na qual quem atuou em uma das excludentes de ilicitude, o 
estado de necessidade, deverá indenizar, mesmo tendo praticado um ato lícito: quando para 
resguardar um bem jurídico, ocorra dano a quem não deu causa ao evento danoso (exemplo do 
incêndio no apartamento causado pelos pais da criança e o salvador cause dano a bens do 
condomínio).

O art. 188, II, deverá ser analisado juntamente aos arts. 929 e 930, todos do Código Civil de 2002.


