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EMENTA 

Responsabilidade civil: conceito; elementos essenciais; espécies: contratual, extracontratual. 
Dano patrimonial, moral, estético. Responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Responsabilidade 
civil do Estado. Acidente de Trabalho e Responsabilidade Civil. Responsabilidade Civil 
processual. 
 

OBJETIVOS 

Analisar o instituto jurídico da responsabilidade civil em todas as suas espécies, bem como 
verificar sua aplicação nos Tribunais nacionais brasileiros.  
 

METODOLOGIA 

Os temas serão desenvolvidos de forma a possibilitar ao estudante a apreensão de seu conteúdo 
e a sua aplicação prática através de aulas expositivas, estudo de textos, atividades com emprego 
de técnicas de dinâmica de grupo, realização de seminários, análise de casos, debates e 
exercícios que exijam leitura e pesquisa do direito positivo, doutrina e jurisprudência. 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

1. Responsabilidade Civil: elementos essenciais.  
2. Espécies de Responsabilidade.  

 Responsabilidade extracontratual subjetiva – pressupostos: conduta culposa, nexo causal e 
dano.  
 Dano patrimonial.  
 Dano moral: evolução doutrinária, configuração, arbitramento.  
 Dano moral contra pessoa jurídica.  
 Dano estético. Dano material reflexo. Dano à imagem.  
 Responsabilidade extracontratual objetiva.  
 A responsabilidade objetiva no Código Civil de 2002: o abuso de direito, a responsabilidade 
pelo desempenho de atividade de risco, o dever de segurança.  
 Responsabilidade por fato de outrem.  
 Responsabilidade pelo fato das coisas.  

3. Responsabilidade da Administração Pública.  
3.1 A responsabilidade do Estado no Direito Brasileiro: danos decorrentes de obras públicas, 
danos decorrentes de coisas ou pessoas perigosas de que o Estado tem a guarda, 
responsabilidade do Estado por danos decorrentes de atos judiciais.  
3.2 Responsabilidade por Atos Legislativos.  
4.Responsabilidade contratual.  
4.1 Inadimplemento, mora, juros de mora e cláusula penal.  
4.2 Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários.  
4.3 Responsabilidade profissional do Segurador, do Transportador, do Fornecedor no CDC. 
4.4 Responsabilidade dos empreiteiros,construtores, dos depositários e encarregados da 
guarda e vigilância de veículos, dos locadores, dos tabeliães.  
5. Acidente de trabalho e Responsabilidade Civil.  
6. Responsabilidade Civil Automobilística.  
7. A cláusula de não indenizar: diferença entre causa de irresponsabilidade e cláusula de não 
indenizar.  



 
 

8. Responsabilidades do sócio, do gerente e dos administradores.  
9. Responsabilidade do tomador de crédito e do credor.  
10. Princípio da Prevenção e Teoria da Aparência.  
11. Tutela Inibitória.  
12. Os meios de defesa ou as excludentes da Responsabilidade Civil.  
12.1 Influência da sentença criminal sobre o juízo de reparação.  
12.2 A coletivização das Ações de Responsabilidade Civil.  
12.3 A despatrimonialização da reparação. 
12.4 A perda de exclusividade da Responsabilidade Civil como remédio à produção de danos. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas e discussões em grupo com mediação do professor 
 

 
AVALIAÇÕES 

 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 
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