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O B J E T I V O S 

Geral 

Propiciar ao aluno do curso de direito os conhecimentos específicos na área da teoria 
geral do direito de danos à luz da legislação vigente, observadas as críticas e reflexões 
da doutrina e jurisprudência pátria, como também as propostas de mudança no texto 
do CC/02 em tramitação no Congresso Nacional. 

Específicos 

Desenvolver no aluno a percepção crítica sobre os pressupostos do dever de indenizar, 
apresentando os conhecimentos necessários para avaliação da responsabilidade civil 
em espécie à luz da nova hermenêutica obrigacional de matiz constitucional, apto a 
atuar nos mais diversos casos da responsabilidade civil em espécie.  

E M E N T A 

Teoria geral. Responsabilidade aquiliana e contratual. Responsabilidade subjetiva. Elementos. 
Excludentes. Responsabilidade Civil por fato de terceiro. Responsabilidade Civil por fato das coisas. 
Responsabilidade civil das pessoas jurídicas. Responsabilidade por fato ilícito. Teoria da Aparência. 
Responsabilidade objetiva. A teoria do risco. Responsabilidade civil do Estado. Liquidação e ação 
de indenização. Dano patrimonial e dano moral. Transmissibilidade de ação e da obrigação de 
indenizar. Direito de regresso. Efeitos da decisão criminal. 

M E T O D O L O G I A 

O método a ser utilizado consistirá em combinar aulas expositivas, ministradas com auxílio de 
recursos audiovisuais, se disponíveis, com aplicação de trabalhos individuais e/ou em grupo para a 
realização de debates, estudos de casos concretos e seminários que estimulem o senso crítico do 
alunado e permitam aplicar as noções teóricas ministradas em sala de aulas à problemática e 
realidade de seu cotidiano profissional. 
 

A V A L I A Ç Õ E S 

O objetivo na elaboração das avaliações é verificar o grau de compreensão crítica do aluno em 
relação à disciplina de várias maneiras combinadas durante o semestre: ora mediante provas escritas 
individuais e subjetivas, ora combinando questões de verdadeiro ou falso, múltipla escolha com 
interpretação de problemas práticos, quer de modo individual, quer em grupo. Trabalho em grupo ou 
individuais (seminários), acerca de temas específicos e relevantes para a disciplina poderão ser 



adotados conforme andamento das aulas. Provas orais serão uma alternativa a ser considerada a 
depender do número de alunos por turma. Avaliações pontuais, sem prévio aviso aos alunos, também 
fazem parte da metodologia de avaliação. 
 

C O N T E Ú D O   P R O G R A M Á T I C O 

 
1º Bimestre 

(40 h/a) 

 
UNIDADE I – Noções Gerais e Evolução histórica 
 
Evolução histórica. Conceito de Responsabilidade. Dever jurídico originário e 
sucessivo. Distinção entre obrigação e responsabilidade. A responsabilidade civil na 
teoria geral do direito e suas funções. Espécies de responsabilidade: responsabilidade 
civil e penal, contratual e extracontratual, subjetiva e objetiva e noções de 
responsabilidade nas relações de consumo. O ilícito como fato gerador de 
responsabilidade. O Abuso de Direito. Pressupostos da responsabilidade civil. 
 
UNIDADE II – Elementos essenciais ao estudo da Responsabilidade Civil 

Extracontratual Subjetiva 
 
2.1 – Ação ou omissão do agente: Responsabilidade por ato próprio. A conduta: ação 

e omissão. Relevância jurídica da omissão. Distinções necessárias: 
responsabilidade direta (fato próprio), e responsabilidade indireta (fato de 
outrem e fato da coisa) Culpa e responsabilidade. Imputabilidade e 
capacidade: a responsabilidade dos amentais e dos menores. 

 
2.2 – Culpa: Dolo e Culpa (distinção). Elementos da culpa. Graus de culpa. Culpa e 

risco. Espécies de culpa. Culpa concorrente. Responsabilidade objetiva e culpa 
presumida. Responsabilidade subjetiva e a teoria do risco. A culpa no juízo cível 
e criminal e os efeitos civis da sentença penal. Efeitos da coisa julgada civil na 
esfera criminal. Suspensão do curso da ação civil.  

 
2.3 – Relação de Causalidade: Nexo causal. Teorias: equivalência dos antecedentes 

e causalidade adequada. A opção do legislador. Concausas. Causalidade da 
Omissão. Excludentes da responsabilidade e a negação do liame da causalidade. 

 
2.3.1 – Excludentes da responsabilidade civil. Meios de Defesa. Estado de 

necessidade. Legítima Defesa. Exercício regular de um direito. Estrito 
cumprimento do dever legal. Culpa exclusiva da vítima. O fato de 
terceiro. Caso fortuito e força maior.  

 
2.3.2 – Cláusula de irresponsabilidade ou de não indenizar. Cláusula 

limitativa de responsabilidade. Prescrição. Renúncia da vítima à 
indenização.  

 
2.4 – Do Dano e sua liquidação. Conceito e requisitos do dano. Pessoas obrigadas a 

reparar o dano. Pessoas que podem exigir a reparação do dano. Direito e 
responsabilidade do sucessor hereditário. Transmissibilidade da obrigação de 
indenizar. 

 
2.4.1 – Espécies de Dano. Dano material e dano moral. Dano estético x dano 



moral. Perda de Chance. Bens lesados e configuração do dano moral. 
A prova do dano moral, objeções a sua reparação e o tratamento 
dispensado à matéria na Constituição Federal de 1988. Dano Moral e 
Direitos da Personalidade no CC/02.  

 
2.4.2 – Possibilidade de cumulação da reparação do dano. O problema da 

quantificação (avaliação) do dano moral e a natureza jurídica de sua 
reparação. Tarifação e arbitramento. Critérios para arbitramento da 
reparação. O valor da causa na ação de reparação de dano moral e a 
questão da sucumbência parcial do autor.  

 
2.4.3 – Dano material: dano emergente e lucro cessante. A correção 

monetária, incidência dos juros e o cálculo da verba honorária. A 
indenização em caso de homicídio e em caso lesão corporal. Cálculo 
da indenização. Duração da pensão e a possibilidade ou não de 
cumulação com os benefícios previdenciários. A questão da fixação do 
dano moral vinculada ao salário mínimo. 

 
UNIDADE III – Responsabilidade Civil Extracontratual Objetiva.  
 
Evolução histórica. A teoria do risco e suas modalidades: risco-proveito, risco-
profissional, risco-excepcional, risco-criado e risco integral. Socialização do risco. 
Críticas a teoria do risco e delimitação do campo de incidência da responsabilidade 
objetiva. O abuso de direito como ato ilícito e o dever de indenizar. Responsabilidade 
pelo desempenho de atividade de risco e o dever de segurança. 
 
UNIDADE IV – Responsabilidade por fato de outrem.  
 
Responsabilidade direta e indireta. Responsabilidade objetiva dos responsáveis. 
Responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores e possibilidade de sua 
exclusão. Responsabilidade dos tutores e curadores. Responsabilidade do empregador 
e a noção de preposição. Abuso e desvio de atribuições do empregado. 
Responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, hotéis e similares. 
 
UNIDADE V – Responsabilidade pelo fato das coisas. 
 
Delimitação do problema. Necessidade de se definir a noção de guarda. 
Responsabilidade objetiva ou culpa presumida? Responsabilidade por fatos de 
animais. Responsabilidade pela ruína de edifício. Responsabilidade por coisas caídas 
de edifícios: proprietário x habitante. A jurisprudência sobre o assunto. 
 
UNIDADE VI – Responsabilidade Contratual.  
 
Diferenças entre responsabilidade contratual e extracontratual. A relação jurídica 
preexistente. Pressupostos de validade do contrato. Inadimplemento e mora. Juros e 
Cláusula Penal. A cláusula de não indenizar: fundamento e limites. Diferenças entre 
causa de irresponsabilidade e cláusula de não indenizar. 
 
 

 UNIDADE VII – Responsabilidade civil do fornecedor no Código de Defesa do 



 
 
2º Bimestre 

(40 h/a) 

Consumidor.  
 
Aspectos gerais. Responsabilidade pelo fato e/ou vício do produto e do serviço. 
Teoria do risco do empreendimento e do desenvolvimento do produto. Fato do serviço 
e os responsáveis. Excludentes do dever de indenizar. Defeito em mercadoria (ou na 
prestação de serviços). Propaganda enganosa. Deficiência de informação. Acidente de 
consumo. Ônus da prova e a sua inversão. 
 
UNIDADE VIII – Responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público 
 
Da irresponsabilidade à responsabilidade objetiva. Teoria do risco. Responsabilidade 
civil do Estado pelos atos omissivos de seus agentes. Sujeitos passivos (Estado e 
funcionário) e a possibilidade de denunciação da lide. Atividade regular do Estado 
mas causadora de dano. Responsabilidade do Estado por atos judiciais e a questão do 
erro judiciário. Responsabilidade do Estado por atos legislativos. Danos causados por 
lei constitucionalmente perfeita. Danos causados por leis inconstitucionais. Imunidade 
Parlamentar. A ação regressiva contra o causador do dano.  
 
UNIDADE IX – Da responsabilidade em espécie: doutrina e jurisprudência 
 
9.1 – Responsabilidade por violação à direito da personalidade: hipóteses de 

violação a proteção jurídica do nome, intimidade, privacidade, imagem e honra, 
dentre outras. 

 
9.1 – Responsabilidade Profissional: (a) O médico e as relações de consumo. 

Natureza da responsabilidade médica: responsabilidade de meio x 
responsabilidade de resultado. A complexidade da prova da culpa e a 
disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Casuística; (b) 
Responsabilidade dos advogados. Atuação ineficiente. Erro inescusável do 
causídico. Prescrição da ação e inviolabilidade profissional; (c) 
Responsabilidade dos empreiteiros e construtores, pela perfeição da obra, por 
sua solidez e segurança e por danos a vizinhos e a terceiros e (d) 
Responsabilidade do transportador e exclusão de sua responsabilidade. 
Transporte rodoviário e aéreo e aplicação do CDC. Transporte gratuito. 
Extravio da bagagem. Overbooking. Tarifação e tratados internacionais. 

 
9.2 – Noções gerais sobre a responsabilidade civil automobilística: abalroamento. 

Colisão. Desvalorização do veículo. Embriaguez. Dono do veículo. Defeito 
mecânico. Denunciação da lide (responsabilidade por acidente ocasionado na 
estrada por animais ou por defeitos na pista em face da falta ou deficiência de 
sinalização) 

 
9.3 – Responsabilidade por dano ambiental: Dano Ambiental e sua reparação 

objetiva. Responsabilidade civil por dano atômico. 
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