RESPONSABILIDADE CIVIL – PARTE
GERAL – RCG
Competência técnica: Legislação Aplicada à Área
Conhecimentos relacionados: Direito Civil
Objetivo Geral
Transmitir ao participante os conhecimentos gerais sobre o tema,
Responsabilidade Civil, à luz da melhor doutrina e dos entendimentos
jurisprudenciais mais recentes, dotando-os das bases teórica e instrumental
necessárias para a adequada aplicação dos respectivos conceitos na
resolução (judicial ou extrajudicial) dos conflitos cotidianos.
Objetivos Específicos





Transmitir aos participantes as bases conceituais da Responsabilidade
Civil;
Identificar e classificar os diferentes tipos de responsabilidade;
Identificar, definir e classificar os pressupostos da Responsabilidade Civil –
notadamente, o comportamento antijurídico, os danos, a relação de
causalidade entre aqueles e estes e a culpa;
Apresentar o tratamento jurídico adequado aos acidentes de consumo e
aos vícios de qualidade de produtos/serviços, bem assim às demais
pretensões reparatórias de danos.

Metodologia
Aula expositiva, explanação de textos legais e discussão sobre casos
concretos com apoio de recursos audiovisuais.
Conteúdo Programático




Fundamentos da Responsabilidade Civil
 Responsabilidade Civil
 Conceito, conteúdo e função
 Distinção entre obrigação e responsabilidade
 Responsabilidade como um dever jurídico ou sucessivo
 Atos lícitos e ilícitos
 Posicionamento da responsabilidade na Teoria Geral do Direito
 Duplo aspecto da ilicitude
 Espécies de responsabilidade
 Evolução histórica da responsabilidade civil
Pressupostos da Responsabilidade Civil
 Comportamento antijurídico – ação e omissão
 Imputabilidade
 Dolo e culpa (em sentido estrito)
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Elementos e distinções
Espécies de culpa
Responsabilidade Civil sem culpa (responsabilidade objetiva)
Evolução doutrinária
Teoria do risco
Modalidades do risco
Campo de incidência da responsabilidade objetiva
Socialização dos riscos
O princípio da precaução
A responsabilidade objetiva no Código Civil
Abuso do direito como ato ilícito (art. 187)
A responsabilidade pelo desempenho de atividade de risco (art. 927,
parágrafo único)
A responsabilidade dos empresários e das empresas por danos
causados
Dano
 Conceito
 Espécies
Danos patrimoniais: danos emergentes e lucros cessantes
Princípio da razoabilidade
Liquidação do dano material (aspectos materiais e processuais)
Dano moral
Evolução doutrinária
O dano moral na Constituição e no Código Civil
Bens jurídicos tutelados
Características do dano moral
Configuração e ônus da prova
Natureza jurídica da reparação
Arbitramento da verba compensatória
Dano moral punitivo (ou indenização punitiva)
Cumulação de danos
Dano moral contra pessoa jurídica
Dano moral e inadimplemento contratual
Transmissibilidade do dano moral
Legitimação ativa e passiva para a ação de responsabilidade por danos
morais
Dano estético
Dano à imagem
Uso da imagem de pessoa falecida
Dano reflexo
Nexo causal
 Conceito
Teorias da causalidade adequada e da equivalência dos antecedentes
Concausas
Concorrência de causas
Teoria da relação causal imediata e da consequência necessária
O art. 403 do Código Civil
A causalidade da omissão
A perda de uma chance
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 Exclusão do nexo causal
Responsabilidade Civil nas relações de consumo
 Abrangência
 Duplo regime da responsabilidade civil
 Responsabilidade pelo fato do produto/serviço
 Responsabilidade pelo vício do produto/serviço
 Princípios regentes
 A problemática dos acidentes de consumo
 A sistemática do CDC
 Defeito e vício: distinção
 Responsabilidade pelo fato do produto
 O que é defeito?
 O dever de segurança
 O nexo causal entre o defeito e o dano
 Os responsáveis
 Solidariedade
 Responsabilidade subsidiária do comerciante
 Excludentes de responsabilidade
 O risco do desenvolvimento x o risco do empreendimento
 Responsabilidade pelo fato do serviço
 Excludentes de responsabilidade do fornecedor
 Inversão do ônus da prova
 Responsabilidade dos profissionais liberais
 Consumidor por equiparação
 O direito de regresso
 A responsabilidade pelo vício do produto e do serviço
 Vício e defeito: distinção
 Responsabilidade objetiva
 Vício do produto e vício redibitório – distinção
 Vicio de qualidade
 Vício de quantidade
 Os responsáveis
 Solidariedade
 Mecanismos reparatórios
 Vícios do serviço
 Mecanismos reparatórios
 Dano circa rem e extra rem
 Decadência e Prescrição

Avaliação
Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso.
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Carga Horária
15 horas
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