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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO / SEMESTRE LETIVO 

DIREITO  

CÓDIGO DISCIPLINA 

OPTATIVA RESPONSABILIDADE CIVIL 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

36h  

 

EMENTA 

Responsabilidade Civil. Introdução. Origem histórica. Elementos fundantes da 

responsabilidade civil: essenciais e especiais (conduta, nexo causal, dano, culpa, risco e 

solidariedade social). Diferenças entre as diversas classificações da responsabilidade civil: 

contratual, extracontratual, por dano moral, por dano estético. Responsabilidade subjetiva 

e objetiva. Dano Social: conceituação, pressupostos, provas e efeitos. Responsabilidade 

civil do Estado pelos danos causados aos cidadãos: objetiva e subjetiva. Omissão dolosa 

do ente público. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS POR UNIDADE DE ENSINO 

I- Capacitar o aluno a identificar e entender, desde a formação, a sistemática da 

Responsabilidade Civil e como esta se apresenta e interfere nas relações sociais e 

econômicas. 

II- Apresentar a sistemática da Responsabilidade Civil, especialmente em relação à sua 

disciplina no Código Civil de 2002 e na Constituição Federal de 1988. 

III- Apontar e discutir os reflexos da responsabilidade civil na sociedade, bem como o 

desenvolvimento jurisprudencial sobre o tema. Análise de casos práticos julgados pelas 

Cortes Superiores do Judiciário brasileiro. 
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PERFIL DO EGRESSO 

O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um 

Profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para 

tanto, de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do 

homem, da sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante de 

um sistema complexo que constitui o mundo contemporâneo. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Responsabilidade Civil.  

1.1 Conceito. 

1.2 Evolução histórica.  

1.3Constitucionalização. 

2. Elementos da Responsabilidade Civil.  

2.1. Conduta. Conceito. Imputabilidade. 

2.2. Culpa. Conceito. Espécies de culpa. Elementos da conduta culposa. O ocaso da culpa. 

2.3. Nexo causal. Conceito. Teorias da causalidade. Exclusão do nexo causal. 

Flexibilização do nexo causal. 

2.4. Dano. Conceito. Dano Patrimonial e Dano Extrapatrimonial moral. Dano Social 

2.4.1. Liquidação do dano. 

3. Espécies de Responsabilidade Civil.  

3.1. Responsabilidade subjetiva. Teoria da culpa. 

3.2. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco: atividade e profissional 

4. Casos Específicos.  

4.1. Responsabilidade por fato da coisa.  

4.2. Responsabilidade por fato de outrem.  

4.3. Responsabilidade do Estado.  

4.4. Responsabilidade profissional.  

4.5. Responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor. 

5. Indenização. Sanção Civil e Danos Punitivos. 

 

 

METODOLOGIA 

A metodologia é um dos aspectos mais importantes do processo ensino-aprendizagem em 

qualquer nível de escolaridade.  No ensino superior, alguns cuidados devem ser tomados 

pelo professor, pois não há uma literatura especializada e disponível sobre a questão. 

Considere-se que a expectativa do professor está relacionada com o seguinte perfil de 
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aluno: compreende o que lê; tem ritmo de leitura adequado para leitura de textos teóricos, 

compreende teoria, identifica conceitos, tem bom vocabulário, escreve de forma a 

transmitir a idéia satisfatoriamente, sabe tomar notas a partir da exposição do professor. A 

metodologia do ensino superior sugere que algumas estratégias são mais adequadas para 

este nível de ensino, a exemplo de exposição oral; seminário acadêmico, exercícios 

práticos, Estudos de Caso, Exposição de filmes e documentários correlacionados com os 

temas em estudo, dentre outras a depender da área de conhecimento. 

 

RECURSOS 

Acórdãos, artigos científicos, Data show, retroprojetor, quadro. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita através de conceitos, aproveitando-se todas as atividades 

desenvolvidas pelo aluno durante o semestre (provas; trabalhos individuais ou grupais; 

exercícios em sala de aula ou fora dela; participação do aluno nas discussões 

desencadeadas na sala de aula; interesse do aluno nas variadas atividades propostas; 

assiduidade e disciplina) que se somarão as notas adequando-se às normas institucionais 

que prescrevem duas avaliações por semestre. 

 

AVI- Parcial com estudo de caso prático (prova subjetiva) e, uma segunda prova parcial, de 

natureza objetiva. 

 

AVII- Parcial com estudo de caso prático (prova subjetiva) e, uma segunda prova parcial, 

de natureza objetiva. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas. 

 

FARIAS, Cristiano Chaves de, NETTO, Felipe Peixoto Braga ROSENVALD Nelson.Curso 

de Direito Civil - v.3 - Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodium. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Vol. IV – Responsabilidade Civil. 

São Paulo: Saraiva. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DIREITO, Carlos Alberto Menezes. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao novo 
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Código Civil. Da responsabilidade civil, das preferências e privilégios creditórios.  Rio de 

Janeiro: Forense. 

 

DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Renovar. 

 

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil – Vol 

III – Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva. 

 

MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-

constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar. 

 

SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. São Paulo: 

Atlas. 

 

COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO 

 


