
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: DIREITO CIVIL V                                                          Código da Disciplina: JUR 224 

Curso: Direito                                                                              Semestre de Oferta da Disciplina: 6º 

Faculdade Responsável: DIREITO 

Programa em vigência a partir de: 2015                         

Número de créditos: 04                      Carga Horaria Total: 60                              Horas Aulas: 72 

 

EMENTA: 

Responsabilidade Civil: introdução, princípios orientadores. Responsabilidade subjetiva e objetiva. 

Responsabilidade civil contratual e extracontratual. Responsabilidade civil das pessoas jurídicas e 

seus administradores. Responsabilidade por fato de outrem. Responsabilidade pelo fato das coisas 

e pela guarda ou fato de animais. Responsabilidade profissional: médica e odontológica. 

Responsabilidade civil nos transportes. Sentença criminal e responsabilidade civil. 

Responsabilidade civil por dano ambiental. Responsabilidade civil no Código de Defesa do 

Consumidor. Responsabilidade Civil por Ato da Administração Pública. Outras modalidades de 

responsabilidade: dos advogados, dos bancos e demais instituições financeiras, dos notários, dos 

empreiteiros e construtores, por demanda antecipada de dívida ou de dívida já paga, 

responsabilidade decorrente do rompimento do casamento e da união estável; por furto de veículos 

em estabelecimentos comerciais e assemelhados; e por dano informático. Dano e reparação.  

 

OBJETIVOS GERAIS: 

 Oportunizar aos acadêmicos o conhecimento dos aspectos da responsabilidade civil, quanto 

à natureza dessa e a reparação do dano causado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Introduzir, aos estudantes de direito, a busca de uma visão panorâmica da responsabilidade civil; 

 Iniciar, aos discentes, o conhecimento sobre a reparação de danos; 

 Propiciar, aos acadêmicos, conhecimento da matéria, desenvolvendo,  compreendendo, 

analisando as espécies e seus requisitos da Responsabilidade Civil e utilizar todas as aplicações do 

direito civil Brasileiro. 

 



 

 

CONTEÚDO: 

1. Evolução histórica da Responsabilidade Civil (Código de Hamurabi, Lex Aquilia); 

2. Conceito de Responsabilidade Civil; 

3. A responsabilidade moral, civil e criminal; 

4. Distinção entre responsabilidade jurídica e moral; 

5. Distinção entre responsabilidade civil e criminal; 

6. Requisitos da responsabilidade civil; 

7. Fundamentos da responsabilidade civil; 

8. Ação e Omissão; 

9. Responsabilidade e Seguro; 

10. Responsabilidade contratual e extracontratual e suas distinções; 

11. Responsabilidade objetiva e subjetiva. Conceito e distinções; 

12. Pressuposto da responsabilidade civil: ação, omissão, culpa do agente, relação de 

causalidade e dano experimentado pela vítima; 

13. Da responsabilidade dos amentais (incapazes); 

14. Reparação do dano causado por ato praticado em estado de necessidade; 

15. Responsabilidade decorrente do exercício abusivo do direito; 

16. Da responsabilidade objetiva (teoria do risco); 

17. Responsabilidade por fato de terceiro; 

18. Responsabilidade do Empregador. Educadores Hospedeiros e Locadores; 

19. Responsabilidade na Guarda da Coisa Inanimada; 

20. Responsabilidade pela ruina do edifício; 

21. Responsabilidade por danos causados por animais; 

22. Do dano e sua Reparação; 

23. Conceito de indenização e considerações sobre o seu cálculo; 

24. A equidade como elemento capaz de afetar o montante da indenização; 

25. Dano material e moral; 

26. Das perdas e danos. Conceito; 

27. Do dano emergente; 

28. Do lucro cessante. Dos juros legais e honorários advocatícios; 

29. Prestações periódicas e prestações diferidas no futuro; 

30. Clausula penal. Conceito. Natureza jurídica. Espécies. Funções. Exigibilidade da cláusula 



 

 

penal. 

31. Dano direto e indireto. 

32. Distinção entre dano Patrimonial Direto e Indireto; 

33. A indenização em caso de homicídio e ou lesão corporal; 

34. Despesas decorrentes do tratamento, ferimento, aleijão, inabilitação ao trabalho, diminuição 

da capacidade para o trabalho; 

35. Do Dano Moral. Origem, fonte, mensuração, extensão, efeitos, reparação; 

36. Natureza da reparação do Dano Moral; 

37. Obrigação do meio e resultado do médico, advogado, psicólogo para a reparação; 

38. Responsabilidade profissional dos médicos, farmacêuticos, enfermeiros, cirurgiões 

dentistas e outros profissionais da área da saúde; 

39. Responsabilidade dos Advogados, Administradores e Contadores; 

40. Responsabilidade dos Engenheiros, Arquitetos e Projetistas; 

41. Responsabilidade dos estabelecimentos bancários; 

42. Responsabilidade do transportador aéreo pela integridade de seus passageiros. 

Responsabilidade dos fabricantes das aeronaves e dos órgãos competentes pelos acidentes 

aéreos; 

43. Responsabilidade do dano em caso de usurpação ou esbulho; 

44. Responsabilidade pela ofensa a liberdade pessoal; 

45. Responsabilidade do Estado e dos funcionários públicos; 

46. Das excludentes da responsabilidade; 

47. Culpa da vítima, culpa de terceiro, falta de nexo causal; 

48. Clausulas de excludentes de responsabilidade civil; 

49. Responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM: 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

Avaliações teóricas e práticas sobre exercícios e simulações realizados em aula. 

Trabalhos realizados em grupo e individual. 

Resenha e resumo de artigos ou textos relacionados à disciplina, os quais deverão ser entregues até 

as respectivas datas das avaliações.  

Relatórios de atividades intra ou extraclasse.  



 

 

Apresentação de seminários e debates dirigidos que serão realizados nas aulas. 

Apresentação oral de atividades realizadas. 

Análise de textos (oral e escrita), referente aos textos estudados. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

O processo de avaliação da construção de conhecimentos a partir da observação e análise de:  

Trabalhos sistematizados – produções individuais, coletivas e apresentações em sala de aula: 

fichamentos, resenhas e painéis sobre leituras complementares realizadas. 

Serão considerados como critérios para a avaliação qualitativa as seguintes recomendações: 

Observação direta e indireta da participação dos alunos nas aulas por meio de discussões e debates; 

Avaliação das atitudes e atenção durante as explicações; 

Comprometimento com as atividades intra e extraclasse; 

Pontualidade (início e término das aulas, bem como data de entrega e/ou realização de atividades); 

Participação nas avaliações escritas e orais; 

Interação positiva com o professor e acadêmicos; 

Conceitos frequenciais (assiduidade), comportamental ou participativo; 

Observação da participação no desenvolvimento de leituras afins extraclasse; 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 

BRASIL. Códigos 4 em 1: civil, comercial, processo civil e Constituição federal. São Paulo: 

Saraiva, 2008. (Legislação Saraiva).  

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 

10. ed. v. 2 e 3. São Paulo: Atlas, 2010. 

RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil: Lei 10.406 de 10/01/2002. Rio de Janeiro: 

Forense. 2005. 

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: responsabilidade Civil. V.4. São Paulo: Saraiva. 2007 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

CARDOZO. Hélio Apoliano. História Dinâmica da Responsabilidade Civil. São Paulo: Bookseller, 2005. 

CARVALHO, Acelino Rodrigues. Pressupostos da Responsabilidade Civil: a Luz do novo código (Lei. 10.406 

de janeiro de 2002. São Paulo: LED, 2005. 

STOCCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 



 

 

 

 

Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: _______/_______/_______ . 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo da Direção da Faculdade  

 

 

 

 

 

 


