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1. EMENTA 
 

Teoria geral da responsabilidade civil extranegocial. Responsabilidade subjetiva e Responsabilidade objetiva.  
 
2. OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GERAIS 
Propiciar o estudo sistemático do ilícito civil absoluto, com a caracterização de suas espécies e a identificação 
das hipóteses de ressarcimento do dano dele advindo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Compreender o fato da responsabilização patrimonial resultante de ocorrência contrária a direito. Classificar 
os fatos ilícitos, quanto ao direito subjetivo atingido e quanto à natureza preponderante da respectiva 
ocorrência. Distinguir os diferentes planos de responsabilização patrimonial por ilicitude. Discutir a viabilidade 
e os termos da responsabilização patrimonial do Estado por ilicitude. 
 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Conceito de Responsabilidade 
2. Fatos Jurídicos Ilícitos 
 a) Fatos Jurídicos “Stricto Sensu” Ilícitos 
 b) Atos-Fatos Jurídicos Ilícitos 
 c) Atos Jurídicos Ilícitos 
3. lícito Absoluto e Ilícito Relativo 
4. Sanções 
5. Exclusão da Ilicitude 
6. Espécies de Responsabilidade 
 a) Responsabilidade Civil e Responsabilidade Penal 
 b) Responsabilidade Civil Negocial e Extranegocial 
 c) Responsabilidade Civil por Fato Lícito 
7. Responsabilidade Subjetiva 
 a) Capacidade Delitual 
  a.1) Culpabilidade 
 b) Ação Pessoal 
  b.1) Responsabilidade por Ato Próprio 
  b.2) Responsabilidade por Ato de Outrem 
 c) Dano 
  c.1) Dano Material e Dano Moral 
  c.2) Dano Emergente e Lucro Cessante 
 d) Nexo de Causalidade 
8. Responsabilidade Objetiva 
9. Responsabilidade Civil do Estado 
10. Outras Espécies de Responsabilidade Civil 
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4. METODOLOGIA 
 

O conteúdo programático será ministrado mediante aulas teórico-expositivas, com utilização de recursos 
audiovisuais, comparação doutrinária e interpretativa, leituras complementares, estudo dirigido e análise de 
decisões, visando a orientação nos estudos individuais de aprofundamento. 
 
A atuação do corpo discente ocorrerá por intermédio de atividades individuais e em grupo, pesquisas legais, 
avaliações e seminários, além da participação em sala de aula. 

 
3. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM E ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
O acadêmico será submetido a pelo menos duas avaliações semestrais, com atribuição de nota de zero a dez 
cada, além da possibilidade de parte da nota ser composta pela realização de outras atividades/avaliações. 
 
A nota final será obtida pela média aritmética de todos os resultados obtidos pelo aluno, incluindo, se o caso, 
a atividade extra de recuperação, de caráter facultativo, a saber: 
 
MÉDIA FINAL = (avaliação 1 + avaliação 2)/2 ou 
MÉDIA FINAL = (avaliação 1 + atividade extra de recuperação facultativa + avaliação 2)/3. 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação do processo de aprendizagem se dará mediante a realização de provas dissertativas, testes 
objetivos, avaliações orais e/ou trabalhos individuais e em grupo, a critério do docente, a partir de dinâmicas 
e pesquisas legais, jurisprudenciais e doutrinárias, abrangendo também a verificação do desempenho e 
participação do acadêmico em sala de aula e nas atividades propostas, valorizando-se uma postura ativa, crítica 
e reflexiva. 
 
ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO 
No que se refere às estratégias de recuperação, após a primeira avaliação do período e ciente da nota obtida, 
poderá o acadêmico que obteve nota igual ou inferior a 5,0 (cinco), facultativamente, buscar o 
aprofundamento e revisão da matéria ministrada, apresentando e participando de atividade extra, que servirá 
de apoio e recuperação do conteúdo programático eventualmente deficitário. 
 
A atividade extra e a data de entrega serão apresentadas pelo docente, podendo tratar-se de pesquisa, 
participação em audiências, seminários, avaliação (escrita, objetiva ou oral) e/ou elaboração de trabalhos 
acadêmicos. 
 
A não realização da atividade de recuperação não trará prejuízos aos demais alunos, pois não haverá 
interferência no processo de avaliação de aprendizagem regular. 
 
A realização da atividade extra pelo aluno que não obteve avaliação positiva na primeira avaliação servirá, em 
sendo o caso de efetivo aproveitamento, de conceito de no máximo até 10,0 (dez), a ser acrescido no cálculo 
da média semestral. 
 

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume IV, Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva. 
RODRIGUES, Sílvio, Direito Civil, volume IV, Responsabilidade Civil. São Paulo :Saraiva. 
VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil, volume IV, Responsabilidade Civil; São Paulo: Atlas. 

 
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2007. 
GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo, Novo Curso de Direito Civil, volume III, Responsabilidade 
Civil; Saraiva, São Paulo, 1ª edição, 2003. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, Tratado de Direito Privado. Tomos LII e LIV, Borsoi, Rio de 



Janeiro, 2ª edição, 1967. 
THEODORO JÚNIOR, Humberto, Dano Moral, Juarez de Oliveira, São Paulo, 3ª edição, 2000 

 
8. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES 
 

O conteúdo programático será desenvolvido em sala de aula, com o auxílio de recursos audiovisuais de 
multimídia. A complementação de estudos deverá realizar-se na biblioteca da Faculdade, local adequado à 
consulta da bibliografia e à leitura de textos complementares sugeridos. 

 


