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RESUMO 

 
Responsabilidade Civil nada mais é do que uma obrigação imposta a uma pessoa visando 

reparar dano causado a outrem. 

De acordo com sua natureza, a Responsabilidade Civil da pessoa Jurídica pode ser 

Contratual ou Extracontratual (ou aquiliana). 

Na Responsabilidade Civil contratual, torna-se necessário uma aproximação da vítima e 

do autor do dano sendo que a culpa está na violação de um dever de adimplir e na 

extracontratual viola-se a obrigação de não causar dano a ninguém. 

No Direito Privado, existem duas formas de responsabilidade: 

 Por ato próprio, com responsabilidade direta e subjetiva. 

 Por ato de terceiro, com responsabilidade indireta e objetiva. 

Entretanto, há algumas hipóteses que excluem essa responsabilidade: 

 Estado de necessidade; 

 Legítima defesa; 

 Exercício regular de direito; 

 Caso fortuito e força maior; 

 Culpa exclusiva da vitima; 

 Fato de terceiro. 

Personificação da personalidade Jurídica 

O efeito da personificação da sociedade são: 

 Autonomia e separação patrimonial; 

 Titularidade negocial; 

 Titularidade processual. 

Pelo artigo 596 do Código Civil, os bens particulares dos sócios não respondem pela 

dívida da sociedade, senão em casos previstos em lei 

Desconsideração da personalidade Jurídica 

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica se positivou no Brasil, no Código 

de Defesa do Consumidor em 1990 para proteger o consumidor de atos que causassem danos 

por parte do fornecedor. 

O Código Civil seguiu o princípio dessa legislação e previu no artigo 50 a 

desconsideração da personalidade jurídica. 

Essa desconsideração é possível se ocorrer: 

 Ato ilícito; 



 

 Desvio de finalidade do investimento; 

 Confusão patrimonial. 

A desconsideração visa o ressarcimento de terceiros e não saldar dívidas societárias e só é 

aplicada quando não se conhece o responsável e é momentânea, na extinguindo o ato 

constitutivo. 

No artigo 13 do Código de defesa do Consumidor está a responsabilidade subsidiária do 

consumidor que acontece quando: 

 O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; 

 O produto foi fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor 

ou importador; 

 Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. 

Pode o comerciante entrar com uma ação contra o fornecedor, podendo ele se eximir 

quando: 

 Não colocou o produto no mercado; 

 Embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 

 A culpa é exclusivamente do consumidor. 

Funções da Responsabilidade Civil. 

 Reparação - a função da responsabilidade civil é ressarcir os prejuízos da vítima. 

É reconhecido ao sujeito lesado receber compensação pecuniária ou não e sendo assim, a 

responsabilidade civil subjetiva e objetiva cumprem essa função. 

 Subjetiva: sanciona atos ilícitos. 

 Objetiva: viabiliza a socialização de custos. 

A responsabilidade civil subjetiva aproxima-se duas outras órbitas de responsabilidade 

Jurídica: 

 Penal e Administrativa. 

 Prevenção de Danos. 

A responsabilidade civil objetiva atende três requisitos: a conduta, o dano e o nexo da 

causalidade. 

Junto com a Reparação, a Prevenção de Danos e a Punição integram as funções da 

responsabilidade civil. 

Enquanto uma reprime condutas negativas a outra tem caráter sócio - educativa. 

 Punição 

Segundo os moldes americanos, a punição como Responsabilidade Civil defende que o 

ato de indenizar possui duas finalidades: compensar a vítima e punir o autor da lesão. 

Segundo alguns estudiosos americanos, o próprio Bíblio, em Êxodo, demonstrar o caráter 

punitivo pelo ato praticado. 

Enquanto no Direito americano a função punitiva é considerada pelo método 

proporcional do valor estipulado para a indenização no Brasil evoluiu da vingança privada 

para punição solidária, que se apresenta como função secundária no âmbito civil. 

Considerando-se que alguns casos seja impossível a recuperação, quando do dano moral, 

já é possível encontrar no judiciário brasileiro, pratica como existentes no judiciário 

americano. 

A demora na indenização causa a insegurança jurídica. 

São vários os exemplos de casos onde empresas são condenadas por cometerem atos de 

desrespeito aos consumidores, e como exemplo temos a propaganda enganosa, definida no 

Código de Defesa do Consumidor. 

Também podemos citar a omissão de dadas essenciais à aquisição de produtos ou 

serviços. 

Com isso, vários artigos dos Códigos Civil  e de Defesa do Consumidor, descrevem o 

dano causado e a pena determinada. 



 

Responsabilidade Civil e Penal 

Enquanto a responsabilidade Civil tem por mira a reparação in natura ou pecuniária, a 

penal se caracteriza pela imposição de pena privativa de liberdade ou multa, onde a 

configuração pratica de ambas opera-se com a violação de um dever jurídico. 

Entre a responsabilidade civil e penal, é possível a ocorrência da primeira sem a da 

segunda. 

A função punitiva reforça o efeito preventivo da responsabilidade civil e cumpre papel 

intimidativo. 

Sabemos que civil e administrativamente a pessoa jurídica tem a responsabilidade na 

reparação do dano, ou indenização atribuindo-se tanto à pessoa física quanto a jurídica, sendo 

que administrativamente age-se de acordo com o interesse público. 

Penalmente, a responsabilidade da pessoa jurídica encontra-se dividida pela doutrina em 

três vertentes: 

 Da Inadmissibilidade da responsabilização penal; 

 Da responsabilização da pessoa jurídica por meio de medidas especiais; 

 Da necessidade de responsabilização penal da pessoa jurídica. 

Danos materiais e morais. 

Dano moral 

 É aquele que uma pessoa sofre quando tem um de seus direitos da personalidade 

violados, ou seja, integridade física, psíquica, privacidade, intimidade, honra, imagem, dentre 

outros. 

Dano material 

É aquele que atinge diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas. Sendo 

representado pela lesão a direitos patrimoniais, sejam eles efetivos ou potenciais. 

Dano moral da pessoa jurídica. 

Acredita-se ser Dano Moral os que violassem a integridade física, psíquica, privacidade, 

intimidade, de personalidade, honra, imagem, entre outras. 

Já a dor, angústia, tristeza, desgosto, vergonha, humilhação, são sentimentos que 

decorrem do dano, mas não são ele em si. 

É possível afirmar que a empresa jurídica sofria dano moral, prejudicando sua imagem 

junto ao público consumidor. 

De uma maneira geral, o dano moral não se resolve numa indenização. 

No caso da pessoa jurídica, o dano moral ocorre quando existe violação de seu nome. 

Os danos podem ser classificados como: 

 Materiais ou Pessoais; 

 Patrimoniais ou Extrapatrimoniais; 

 Diretas ou indiretas; 

 Individuais ou Coletivos; 

 Intencionais ou Acidentais. 
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