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RESPONSABILIDADE CIVIL
Competência técnica: Legislação aplicada à área
Conhecimentos relacionados: Direito Civil
Objetivo Geral
O curso se destina a oferecer ao participante uma abordagem prática acerca
do instituto da responsabilidade civil, principalmente no que tange às relações
tipicamente civis e consumeristas, trazendo correlações importantes e
integrando aspectos da conduta dos servidores perante terceiros, danos
patrimoniais, responsabilidade objetiva, responsabilidade civil na internet,
entre outros institutos.
Objetivos Específicos




Entender o universo do direito da responsabilidade civil e sua autonomia
em relação à matéria cível;
Expor os principais tipos de responsabilidades e sua interface com o
direito do consumidor;
Analisar a responsabilidade civil objetiva, responsabilidade civil do
Estado, responsabilidade do transportador, do construtor e do
incorporador, e a responsabilidade civil na internet, entre outros
institutos importantes.

Metodologia e Recursos
Aulas expositivas, materiais de leitura, estudos de casos,
audiovisuais, aulas práticas através do aplicativo Microsoft Teams.

recursos

Conteúdo Programático









Responsabilidade. Conceito. Ato ilícito em sentido estrito e amplo. Conduta
comissiva e omissiva. Violação ao ordenamento jurídico. Fato próprio, de
terceiro e da coisa. Imputabilidade. A culpa lato sensu. Elementos.
Espécies. Interdependência das jurisdições cível e criminal.
Nexo causal. Teorias. Concausa. Exclusão do nexo causal. Fato exclusivo
da vítima. Fato de terceiro. Caso fortuito e força maior.
Dano. Conceito. Dano patrimonial: dano emergente e lucro cessante. A
teoria da perda de uma chance. Dano moral: evolução doutrinária,
posicionamento atual. Outras classificações: dano estético, dano à
imagem, dano reflexo. Liquidação do dano. Verbas indenizáveis.
Responsabilidade civil objetiva. Evolução histórica. Teoria do risco.
Responsabilidade objetiva no novo Código Civil. Abuso do Direito (art. 187).
Responsabilidade pelo desempenho de atividade de risco (art. 927,
parágrafo único). Responsabilidade por dano causado por produto (art.
931) e a gênese do Direito do Consumidor.
Responsabilidade por fato de outrem. Responsabilidade pelo fato das
coisas. Teoria de guarda. Furto ou roubo de veículo. Fatos de animais. Ruína
de edifício. Coisas caídas do prédio.
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Responsabilidade civil do Estado. Contornos gerais do instituto. Aspectos
da conduta dos servidores públicos perante terceiros, com foco nos
servidores do Poder Judiciário.
Responsabilidade do transportador. Limites de aplicação do Código Civil e
do Código do Consumidor.
Responsabilidade do construtor e do incorporador. Artigo 618 do Código
Civil. Responsabilidade extracontratual do construtor. Responsabilidade do
incorporador. Incidência do Código do Consumidor.
Responsabilidade civil na internet. Repercussões da Lei Geral de Proteção
de Dados. Os diversos ambientes virtuais: Facebook, Instagram, Tweeter,
WhatsApp; provedores e hospedeiros. Matéria falsa, ofensiva ou
inconveniente. Responsabilidade do autor da postagem. Responsabilidade
do site hospedeiro ou provedor. Indexação na busca. Questões
controvertidas.
Critérios
de
fixação
da
verba
condenatória.
Responsabilidade Civil no âmbito da Inteligência Artificial.

Avaliação
Verificação de aprendizagem, com seleção randômica de questões na
plataforma Moodle ao final do curso.
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Carga horária
18 horas
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