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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  RESPONSABILIDADE CIVIL 

DOCENTE ANDERSON SCHREIBER 

CÓDIGO GRDDIRELE0106 SEMESTRE 2023.1 PERÍODO 6º/10º NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 
Noções Fundamentais de Responsabilidade Civil. Culpa. Nexo de Causalidade. Dano. Responsabilidade Objetiva. 
Excludentes de Responsabilidade Civil. Reparação dos Danos. Responsabilidade Civil Contratual. Regimes Especiais de 
Responsabilidade Civil. Seguro de Responsabilidade Civil. Prescrição na Responsabilidade Civil. 

OBJETIVOS Compreender os temas fundamentais de responsabilidade civil. 

METODOLOGIA Método socrático com participação discente. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras:  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 
Noções Fundamentais de Responsabilidade Civil. Evolução histórica da responsabilidade civil. Responsabilidade civil 
no direito brasileiro. Espécies de responsabilidade civil. Pressupostos ou elementos da responsabilidade civil. A erosão 
dos filtros tradicionais da reparação. 

2 
Culpa. Responsabilidade subjetiva e ato ilícito. A culpa como fundamento da responsabilidade civil. A probatio 
diabólica. Presunções de culpa e ônus da prova. Da culpa psicológica à culpa normativa. O chamado dever geral de 
cuidado. Homem médio, bonus pater familias e outros parâmetros. Análise crítica. Debate. 

3 
Culpa. Elementos conceituais da culpa. Graus de culpa. Culpa stricto sensu e dolo. O chamado dolo eventual. Culpa 
indireta. O ocaso da culpa. A chamada “contraofensiva da culpa”. O papel da culpa na responsabilidade civil 
contemporânea. Análise de casos. 

4 
Nexo de Causalidade. Teorias da causalidade. Causalidade no Código Civil brasileiro. A posição eclética dos tribunais. 
O problema da concorrência de causas. Flexibilização do nexo causal. Análise de casos. 

5 
Nexo de Causalidade. Teoria da causalidade alternativa. As chamadas presunções de causalidade. Causalidade 
estatística ou probabilística. O problema da causa virtual. Crítica à substituição da causalidade por um chamado “nexo 
de imputação”. Debate. 

6 
Dano. Conceito jurídico de dano. Requisitos do dano. Espécies de dano. Dano patrimonial. Dano moral. O chamado 
dano moral à pessoa jurídica. Análise de casos. 

7 
Dano. O chamado dano moral coletivo. Perda da chance. Os chamados novos danos. Dano ressarcível e seleção dos 
interesses merecedores de tutela. Cláusula geral de dano e ponderação de interesses. A questão do dano injusto. Há 
responsabilidade civil sem danos? O dano como elemento primordial da responsabilidade civil. 

8 

Responsabilidade Objetiva. As chamadas teorias do risco. Responsabilidade objetiva no direito brasileiro. Cláusula 
geral de responsabilidade objetiva por atividades de risco. Parâmetros para incidência do regime objetivo. 
Responsabilidade civil por abuso do direito ou violação à boa-fé objetiva: responsabilidade objetiva ou subjetiva? A 
responsabilidade objetiva em análise crítica. Significado atual da responsabilidade objetiva 

9 

Excludentes de Responsabilidade Civil. Excludentes de ilicitude: legítima defesa, estado de necessidade, exercício 
regular de um direito, consentimento do ofendido. Excludentes de causalidade: culpa exclusiva da vítima, fato 
exclusivo de terceiro, caso fortuito ou de força maior. Relativização das excludentes de causalidade: fortuito interno. 
Cláusulas limitativas e excludentes do dever de indenizar. Análise de casos. 
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10 

Reparação dos Danos. O chamado princípio da reparação integral. O debate sobre o caráter punitivo da reparação. 
Punitive damages? Debate. Espécies de reparação. Reparação em dinheiro do dano patrimonial. Aplicação da teoria 
da diferença. De volta ao problema dos lucros cessantes. Outros danos patrimoniais de difícil quantificação. A 
chamada compensatio lucri cum damno. 

11 
Reparação dos Danos. Reparação em dinheiro do dano moral. Parâmetros de arbitramento. O chamado método 
bifásico de arbitramento. O problema do tabelamento jurisprudencial. Tetos legais de compensação por dano moral. 
Exigência de pedido líquido pelo Código de Processo Civil. A chamada “indústria do dano moral”. Análise de casos. 

12 

Reparação dos Danos. Reparação não-pecuniária. A contribuição causal como critério de quantificação de danos. 
Dever de mitigar o próprio dano (duty to mitigate the loss). Hipóteses de redução equitativa da indenização (art. 944, 
p.u.). Limite humanitário e dever de indenizar. Responsabilidade solidária pela reparação do dano. Transmissibilidade 
do direito à reparação. 

13 
Responsabilidade Civil Contratual. Diferenças em relação à responsabilidade aquiliana. Concurso de 
responsabilidades. Inadimplemento das obrigações. Inadimplemento absoluto × mora. Mora do devedor. Mora do 
credor. Termo inicial da mora. Mora em obrigações negativas. Purga ≠ cessação da mora. 

14 

Responsabilidade Civil Contratual. Inadimplemento antecipado. Violação positiva do contrato. Teoria do 
adimplemento substancial. Efeitos do Inadimplemento. Efeitos do inadimplemento relativo (mora). Efeitos do 
inadimplemento absoluto. Perdas e Danos. Interesse contratual positivo e negativo. Dano moral decorrente de 
inadimplemento. 

15 
Responsabilidade Civil Contratual. Juros de Mora. Correção Monetária. Cláusula Penal. Arras confirmatórias. 
Responsabilidade pré-contratual. Responsabilidade pós-contratual. Responsabilidade civil do terceiro cúmplice. 
Responsabilidade civil pela violação ao dever de renegociar. 

16 
Regimes Especiais de Responsabilidade Civil. Responsabilidade por fato de terceiro. Responsabilidade civil do incapaz. 
Responsabilidade civil da pessoa com deficiência. Responsabilidade pelo fato das coisas. Responsabilidade pelo fato 
dos animais. 

17 
Regimes Especiais de Responsabilidade Civil. Responsabilidade do empresário pelos danos causados por produtos 
postos em circulação. Responsabilidade civil do fornecedor de produtos ou serviços nas relações de consumo. 
Responsabilidade civil dos profissionais liberais. 

18 

Regimes Especiais de Responsabilidade Civil. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil por atos 
administrativos. Cláusula geral de responsabilidade civil pelo risco da administração. Responsabilidade do Estado por 
omissão. Responsabilidade direta do agente público e direito de regresso. Denunciação da lide. Responsabilidade civil 
por atos legislativos. Responsabilidade civil por atos judiciais. Responsabilidade civil do Estado na ordem internacional. 

19 

Regimes Especiais de Responsabilidade Civil. Responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet pelos danos 
causados por terceiros. Responsabilidade civil pelo tratamento de dados pessoais. Danos causados pela inteligência 
artificial. Dano pela difusão de fake news e deep fakes. Responsabilidade por compartilhamento em aplicativos. 
Debate. 

20 
Regimes Especiais de Responsabilidade Civil. Responsabilidade civil pela prática de crimes (ex delicto). 
Responsabilidade Civil e Direito Restitutório: lucro da Intervenção. 

21 
Seguro de Responsabilidade Civil. Contrato de seguro. Disciplina do seguro de responsabilidade civil. Ação direta da 
vítima em face do segurador. Seguros obrigatórios. DPVAT. Seguro de acidente de trabalho. Seguro D&O. 

22 

Prescrição na Responsabilidade Civil. Prescrição x decadência. Prescrição da pretensão reparatória: regra geral. 
Prescrição da pretensão reparatória na responsabilidade civil contratual. Prescrição da pretensão reparatória em face 
da Fazenda Pública. Prescrição da pretensão reparatória por danos sofridos pelo Estado. Prescrição da pretensão 
reparatória por fato do produto ou serviço. Prescrição da pretensão reparatória por acidentes de trabalho. Prescrição 
da pretensão reparatória por violação à propriedade intelectual. Pretensões reparatórias imprescritíveis. Termo inicial 
da prescrição. Impedimento da prescrição civil para apuração do ilícito penal. Suppressio em demandas indenizatórias. 
Análise de casos. 

TRILHA 

X Advocacia Empresarial 

X Carreiras Públicas 

 Regulação 

X Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Durante o semestre, serão realizadas 2 (duas) avaliações na modalidade take home, em que o estudante terá o 
período da semana de provas (de acordo com o calendário da FGV) para responder individualmente questões 
teóricas e práticas sobre responsabilidade civil.  Na data previamente estabelecida com a turma, as respostas 
deverão ser postadas no eClass para correção. A nota final será calculada através da média aritmética das 2 (duas) 
avaliações propostas, que serão pontuadas de 0 (zero) a 10 (dez), observando o desenvolvimento das habilidades 
elencadas neste plano de ensino. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil. Atual. Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.  
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Atual. Gustavo Tepedino. Rio de Janeiro: Forense, 2016.  
SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros de reparação à diluição dos 
danos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CATIYAH, Patrick. The Damages Lottery. Oxford: Hart, 1997.  
BODIN DE MORAES, Maria Celina. Danos à Pessoa Humana: uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003.  
CRUZ, Gisela Sampaio da. O Problema do Nexo Causal na Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.    
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