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EMENTA DA DISCIPLINA

A disciplina de Direito Civil II trata do regime jurídico da TEORIA GERAL DAS OBRIGAÇÕES e da
RESPONSABILIDADE CIVIL, abordando-os sob as perspectivas de legislação posta, codificada ou não,
críticas doutrinárias e soluções jurisprudenciais, no que se refere ao desenvolvimento das relações
jurídicas estabelecidas no âmbito do Direito Civil. No primeiro semestre, apresentaremos o curso de
Direito das Obrigações (Código Civil, artigos 233 a 420). No segundo semestre letivo,
desenvolveremos o Curso de Responsabilidade Civil (Código Civil, artigos 927 a 954)
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivos Gerais – Estudar o Livro de Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil do Código Civil
Brasileiro, realizando análise crítica da legislação, doutrina, aplicação concreta dos institutos na
jurisprudência e lides forenses, na perspectiva da Constitucionalização do Direito Civil.
Objetivos Específicos – Capacitar o estudante para: a) reconhecer os diferentes institutos e seus
efeitos; b) compreender as diversas estruturas legais criadoras desses institutos, ainda que não
constantes do Código Civil; c) entender a mecânica das diversas espécies de institutos afetos à Parte
Especial do Código Civil, em particular a Teoria Geral das Obrigações e a Responsabilidade Civil; d)
aprofundar o estudo da Parte Especial do Código Civil, em particular a Teoria Geral das Obrigações e a
Responsabilidade Civil
1º semestre
01

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

05

Introdução ao Direito das Obrigações (conceito, importância,
características, direitos reais e pessoais, evolução do Direito das
Obrigações
Introdução ao Direito das Obrigações (conceito, elementos, fontes e
responsabilidade).
Modalidades das obrigações. Obrigações de dar (coisa certa e
incerta, tradição, impossibilidade, efeitos, perda da coisa).
Modalidades das obrigações II. Obrigações de fazer e não fazer
(conceito, espécies, inadimplemento, noção, regras processuais).
Obrigações alternativas, cumulativas, divisíveis e indivisíveis

06

Solidariedade

07

Outras modalidades de obrigações (civis e naturais, de meio,
resultado e garantia, de execução instantânea, diferida e
continuada.
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SEQUÊNCIA 2º
semestre
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03
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Outras modalidades de obrigações II (puras e simples, condicionais a
termo e modais; líquidas e ilíquidas, principais e acessórias)
Transmissão das obrigações (cessão de crédito, assunção de dívida e
cessão de contrato [cessão de posição contratual])
Adimplemento e extinção das obrigações. Pagamento I (conceito,
requisitos, legitimidade, pagamento por/a terceiro)
Adimplemento e extinção das obrigações. Pagamento II (Objeto,
prova, lugar e tempo)
Pagamento em consignação, pagamento com sub-rogação,
imputação do pagamento, dação em pagamento
Novação, compensação, confusão e remissão de dívidas
Inadimplemento das obrigações (disposições gerais, conceito,
distinção entre inadimplemento total e parcial; mora do devedor,
mora do credor, purgação da mora e efeitos)
Perdas e danos (conceito, danos emergentes e lucros cessantes,
pagamento em dinheiro)
Juros, cláusula penal e arras
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
INTRODUÇÃO à RESPONSABILIDADE CIVIL (conceito, importância,
origem, desenvolvimento, fundamentos
INTRODUÇÃO à RESPONSABILIDADE CIVIL II (Elementos,
fundamentos, imputabilidade, espécies, pressupostos).
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (conceito, origem, elementos).
CULPA (conceito, espécies, presunção, responsabilidade Civil por
fato de terceiro (CC, art. 932), responsabilidade civil das empresas).
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (conceito, fundamentos,
requisitos, teoria do risco, responsabilidade civil objetiva pelo risco
da atividade – CC, art. 927, § único, responsabilidade civil por abuso
do direito)
RESPONSABILIDADE POR CIVIL ATO/FATO DE TERCEIRO (presunção
de culpa, Responsabilidade Civil independentemente de culpa,
responsabilidade dos pais, tutores, empregadores, educadores,
hoteleiros, dos que concorreram ao produto do crime e direito de
regresso)
RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DA COISA (guarda da coisa,
ruína de prédio, exercício de atividade perigosa, Responsabilidade
Civil de locadores de veículos, responsabilidade do dono do animal e
excludentes)
CONDUTA E NEXO CAUSAL (conceito de ação/omissão, atos ilícitos e
lícitos, excludentes de responsabilidade Civil: caso fortuito, força
maior, fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima).
EXCLUDENTES DE ILICITUDE NA RESPONSABILIDADE CIVIL (estado
de necessidade, exercício regular de direito, legitima defesa, estrito
cumprimento do dever legal, denunciação da lide, cláusula de não
indenizar e prescrição).
RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO (conceito,
espécies, Responsabilidade Civil por fato do produto ou serviço, por
vício do produto ou serviço, por acidente de consumo, prescrição e
excludentes de Responsabilidade Civil. Responsabilidade Civil dos
estacionamentos, shoppings centers e condomínios)
Responsabilidade civil no Direito de Família. Responsabilidade civil
nos meios eletrônicos. Responsabilidade civil na imprensa.
Responsabilidade civil por dano ambiental. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO (conceito, evolução, atos omissivos/comissivos,
responsáveis, denunciação da lide, culpa do funcionário, culpa da
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11
12

13

14

vítima, excludentes do dever de indenizar, Responsabilidade Civil
por atos legislativos e por atos judiciais). RESPONSABILIDADE CIVIL
NO CONTRATO DE TRANSPORTE. Responsabilidade civil no
transporte aéreo.
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADVOGADOS, MÉDICOS, DENTISTAS
E ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E POR ACIDENTE DE TRABALHO.
DANO. Danos materiais (dano indenizável, dano material,
legitimados, danos emergentes, lucros cessantes, correção
monetária, pensionamento, juros, honorários)
LIQUIDAÇÃO DO DANO (princípios, influência do grau de culpa, juízo
de equidade, culpa exclusiva e concorrente da vítima, liquidação por
artigos e arbitramento, meios de reparação)
LIQUIDAÇÃO DO DANO II (indenização nos casos de homicídio, lesão
corporal,
Dano estético, incapacidade laboral, esbulho de coisa alheia.
Responsabilidade Civil subjetiva dos profissionais liberais.
Indenização por ofensa à liberdade pessoal)
DANO MORAL (conceito, legitimados, prova, cabimento,
cumulatividade com danos materiais, fundamento constitucional,
natureza jurídica, quantificação, critérios, valor da causa, casuística)
RESPONSABILIDADE CIVIL NOS ACIDENTES DE TRÂNSITO
(introdução, aspectos processuais, prova e casuística)

PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimento das aulas)
O curso será ministrado, principalmente, mediante aulas expositivas, a partir de material
previamente encaminhado aos estudantes (textos e acórdãos, com problematização nos debates das
questões tratadas visando à aplicação concretas dos conceitos e institutos).
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção e aprovação)
A avaliação da aprendizagem se fará da seguinte forma: A) uma prova semestral designada pela
direção da Faculdade de Direito versando sobre temas estudados em classe no ano letivo, composta
a avaliação por cinco questões dissertativas extraídas de questionário para estudo dirigido
previamente enviado para os alunos. B) nas aulas presenciais, preferencialmente por alunos
voluntários, haverá a exposição, em sala de aula, por aluno previamente selecionado pelo professor,
de um acórdão indicado com antecedência pelo professor para a leitura e exame de todos os alunos,
referente ao tema estudado na aula anterior, visando à apreensão da matéria, o desenvolvimento da
oralidade, linguagem e técnica jurídica, cuja exposição permitirá a soma de um ponto à nota da prova
do respectivo semestre.
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Sorocaba, 10 de fevereiro de 2022.
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