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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: DIREITO DA RESPONSABILIDADE I  

Curso: DIREITO 9º. Período 

Carga horária semanal 2 hs/a Carga horária semestral 36 hs/a 

Docente Responsável: 

EMENTA 

Estrutura e funções da responsabilidade no Código Civil. Responsabilidade civil subjetiva e 

objetiva. Dano e indenização. Excludentes de responsabilidade civil. Estudos de jurisprudência. 

Responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor.  

OBJETIVOS GERAIS 

Compreender o instituto da responsabilidade civil no ordenamento jurídico e sua interpretação pelos 

tribunais brasileiros. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entender as funções e estudar os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Distinguir, 

diante do caso concreto, as diferentes formas de responsabilização civil previstas no ordenamento 

jurídico, aplicando as teorias correlatas. Analisar e discutir jurisprudência relativa às diferentes 

formas de responsabilização civil. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Estrutura e funções da responsabilidade civil. A responsabilidade na teoria geral do Direito 

Espécies de responsabilidade. Ato ilícito e abuso de direito. Espécies de responsabilidade 

Pressupostos da responsabilidade civil 2. Responsabilidade civil subjetiva. Ação ou omissão 

culposa. Culpa e suas espécies. Nexo causal e teorias. 3. Dano e indenização. Danos patrimonial e 

dano moral. Dano emergente. Lucros cessantes. Configuração e arbitramento do dano moral 

Indenização punitiva. 4. Excludentes de responsabilidade civil Elementos e excludentes da 

responsabilidade. Inexistência de dano. Inexistência de relação de causalidade. Caso fortuito ou 

força maior. Culpa de terceiro. Culpa exclusiva da vítima. Cláusula de não indenizar. 5. 

Responsabilidade objetiva Evolução doutrinária. A teoria do risco. Modalidades de risco 6. 

Responsabilidade objetiva no Código Civil. O abuso de direito. Responsabilidade pelo desempenho 

de atividade de risco. Responsabilidade pelo fato de outrem. Responsabilidade pelo fato das coisas 

7. Outras hipóteses de responsabilidade objetiva Responsabilidade no Código de Defesa do 

Consumidor. 8. Estudos dos casos de reponsabilidade na jurisprudência. 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM (METODOLOGIAS DE SALA DE AULA) 

O método de abordagem do conteúdo programático deverá ser o crítico dialético. A efetivação dos 

objetivos propostos se dará através da realização de aulas expositivas, que seguirão o roteiro de temas 

do conteúdo, sempre buscando estimular a discussão conjunta e participativa dos alunos. Também será 

essencial o contato dos discentes com textos previamente indicados, para discussões em sala, realização 

de seminários e análise de casos reais decorrentes de pesquisa jurisprudencial.  

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

A avaliação será desenvolvida sob três modalidades: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e 

avaliação somativa. Nos primeiros encontros, as aulas buscarão estabelecer as relações do conteúdo 

trabalhado com conhecimentos preliminares, revisando-se brevemente temas e abordagens 
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desenvolvidos em etapas anteriores do Curso. Nesse momento, o docente será capaz de identificar 

deficiências de formação teórica e técnica do aluno, cabendo-lhe empregar as ferramentas adequadas 

para corrigi-la. A aprovação do aluno será condicionada à obtenção das médias estabelecidas pelo 

regimento do Curso, a partir de avaliações que aferirão o domínio dos conteúdos ministrados e o 

adequado emprego da linguagem técnico-jurídica. Além das provas, compostas de questões de múltipla 

escolha e questões discursivas, serão apresentados estudos de casos e análise de jurisprudência 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

As avaliações parciais, serão desenvolvidas atividades complementares de nivelamento, visando 

reforçar os conteúdos e viabilizar condições reais de recuperação do aluno. Propõem-se, para tanto, 

questionários adicionais, seminários e estudos dirigidos envolvendo os pontos teóricos problemáticos. 
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