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 1. INTRODUÇÃO
 
 O presente documento compõe um projeto institucional, que é parte de um sistema de educação 
integrado à sociedade.

 Nesse sentido, este Projeto Pedagógico define perfis profissionais, objetivos, conteúdos, metodologia, 
recursos didáticos, avaliação, enfim, coordena os esforços em direção a objetivos e compromissos para os cursos 
de pós-graduação da Escola Paulista de Direito.

 2.  PERFIL INSTITUCIONAL
 
 2.1 HISTÓRICO

 A Faculdade Escola Paulista de Direito, desde seu projeto original, tem como escopo oferecer um ensino 
superior em Direito diferenciado e interdisciplinar, abrangendo uma formação de conhecimentos que propicie 
a formação de novos profissionais com senso crítico, espírito científico e consciência social do Direito como 
importante instrumento de transformação. 

 A Faculdade Escola Paulista de Direito, constituída em 2004, com limite de atuação, sede e foro no Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo é um estabelecimento particular de ensino superior mantido pela Instituição 
Escola Paulista de Ensino Superior – IEPES, entidade jurídica de direito privado, de natureza educacional, cultural 
e social. Em sua história, a Instituição vem desenvolvendo projetos pedagógicos e institucionais voltados para 
os interesses e necessidades da comunidade local e regional. Sua missão educacional é a de formar profissionais 
juristas aptos a servir à comunidade, guiados pelos princípios éticos e democráticos que orientam os parâmetros 
pedagógicos e cultural da Instituição. 

 Levando em consideração uma linha político-pedagógica que entende a educação como atividade 
ético-social, conduzida pela obrigação de formar cidadãos profissionalmente capacitados para atuar de forma 
contextualizada e eticamente comprometida com os valores sociais da liberdade, da igualdade e da dignidade, 
a Faculdade Escola Paulista de Direito tem como primazia a consolidação de um plano estratégico proposto 
para oferecer um ensino superior de qualidade, promovendo para a região paulistana um importante centro de 
conhecimento capaz de levar, de modo eficaz, o alcance de excelência do desenvolvimento socioeconômico e 
político do Estado de São Paulo, propiciando sempre o bem-estar e a inclusão de toda a sociedade, em equilíbrio 
com os objetivos constituídos no meio institucional. 

 Projetada inicialmente no formato de uma Instituição de Pós-Graduação em Direito, em treze anos de 
funcionamento nos moldes mencionados, a Faculdade Escola Paulista de Direito tornou-se referência nacional e 
internacional na formação de pós-graduandos. 

 Na Pós-Graduação Stricto Sensu, a Instituição oferece o Curso de Mestrado Acadêmico em Direito, no 
seguinte formato: Área de Concentração em “Soluções alternativas de controvérsias empresariais”; Linhas de 
Pesquisa em 1) Princípios e Mecanismos do Sistema Nacional de Soluções extrajudiciais de controvérsias e 2) 
Sistemas Internacionais de soluções extrajudiciais de controvérsias. 
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 Posteriormente, despertada pelo padrão de referência alcançado pela Instituição em seu formato de Pós-
Graduação, a ampla demanda do público externo para a configuração de um programa de Graduação, tornou 
imprescindível que a Faculdade Escola Paulista de Direito, em sua gestão, tomasse a iniciativa por implementar 
o novo formato e, no ano de 2013, oficializasse a integração do programa de Graduação em Direito aos serviços 
disponibilizados pela Instituição. 

 Com a aprovação do programa realizada no ano anterior, como projeto pedagógico inicial do curso de 
Graduação em Direito, a Instituição gravitou seus objetivos em torno do intuito de formar profissionais capacitados 
para atuar nas diversas áreas jurídicas, tendo, porém, como objetivo central o de propiciar ao aluno o entrosamento 
com experiências de leitura, debate e pesquisa que, reunidas, concentram as habilidades e competências necessárias 
para uma atuação jurídica norteada pelo desenvolvimento contínuo de um senso de responsabilidade, da ética e 
da excelência no que sempre esteve proposta a realizar.
 
 2.2 MISSÃO

 A proposta educacional da EPD é formar pessoas comprometidas em identificar e resolver os problemas 
que as cercam e gerar valores para sociedade, enquanto tornam-se protagonistas de seus aprendizados através 
da plena participação em sala de aula.

 Nosso corpo docente é constantemente avaliado a fim de garantir a transmissão efetiva do seu 
conhecimento e proporcionar o ambiente propício ao despertar do interesse do estudante pelo saber, através 
de reflexões e aprofundamentos teóricos e práticos, nas diversas áreas do conhecimento jurídico.

 A EPD tem por missão produzir e difundir conhecimentos, transformando-os em valores, através da 
pesquisa, da cultura e das ciências jurídicas, visando à formação humanística de seus alunos. Como centro de 
excelência em estudos pós-graduados em Direito e áreas correlatas, a EPD segue três conceitos fundamentais:

 1. Aliança estratégica entre teoria e prática;
 2. Dinamismo didático de um corpo docente de primeiro nível;
 3. Linhas de pesquisa marcadas pela qualidade e pela modernidade.

Com esta filosofia de trabalho, a EPD tem formado profissionais que se tornam referências no segmento jurídico 
e áreas afins.

 3. APRESENTAÇÃO DO CURSO

 O curso de especialização lato sensu em Direito Civil e Direito do Consumidor tem formato híbrido e 
contemporâneo, buscando as interações existentes entre o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a 
Constituição Federal e as leis especiais. O programa procura enfocar esses diálogos interdisciplinares que visa à 
formação continuada e a atualização do conhecimento para profissionais de área jurídica. 

 Dividido em três créditos, o curso passa, por uma leitura generalizada do Direito Civil, sob um viés 
preferentemente dogmático, mas sem perder o matiz crítico. Nesse primeiro crédito são enfocados os aspectos 
relativos à principiologia da atual codificação privada e suas interfaces com o sistema consumerista. No segundo 
são analisados os aspectos fundamentais da Teoria Geral dos Contratos e dos Contratos em Espécie. No terceiro 



é estudada a responsabilidade civil a partir do Código Civil e do Código do Consumidor e aprofundados da Lei 
n. 8.070/1990.

 4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO CURSO
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Título do Curso

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Civil e Direito do Consumidor 

Modalidade

Presencial

Área de Concentração

Ciências Sociais Aplicadas

Coordenadoria/Instituição/Órgão Proponente

Escola Paulista de Direito – EPD 

Coordenador (a) do curso

Professores Flavio Tartuce e Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka 

Carga Horária Total

360 horas

Público Alvo
Advogados, Procuradores, Membros do Ministério Público e da Magistratura, Professores, Consultores, Servidores Públicos e demais 
profissionais que atuam em assuntos relacionados ao Direito.

Turno de Funcionamento

Matutino (     )     Vespertino (     )     Noturno ( X )      Integral (  X )
Período de oferecimento

Turmas iniciando em março ou agosto

Dias da semana em que serão ministradas as aulas

Segunda e Quarta 
Duração

18 meses

160
Número de Vagas



 4.1 INSCRIÇÃO/SELEÇÃO/MATRÍCULA

 4.1.1 Inscrição e matrícula

 Local: Site da Faculdade Escola Paulista de Direito ou presencialmente na Avenida da Liberdade, 956, 
São Paulo/SP.
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Período e Horário

De segunda a sexta, das 8h às 21h e sábado das 8h às 13h.

Documentação exigida

Cópia do diploma da graduação;
Cópia do histórico escolar;
Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
Cópia do RG;
Cópia do CPF;
Cópia do comprovante de residência (conta de luz, telefone).

 4.2  JUSTIFICATIVA DO CURSO

 4.3 OBJETIVOS

 O Programa de Direito Civil e Direito do Consumidor objetiva a qualificação avançada dos profissionais 
do Direito, de modo a lhes fornecer as informações necessárias acerca das principais alterações que envolvem o 
Direito Privado, após a promulgação do Código Civil Brasileiro de 2002 e suas interações com o Código de Defesa 
do Consumidor, garantindo os subsídios para a expansão e aprofundamento dos conhecimentos técnicos na 
área, a fim de capacitá-los para enfrentar as mudanças no cenário da vida e das relações jurídicas do cidadão 
comum, bem como tende a expandir seus conhecimentos acerca da nova visão do direito privado em geral, em 
especial, à luz da principiologia de regência do Código Civil e do Código do Consumidor

 4.3.1 Objetivo Geral
  
 Propiciar ao aluno um pleno conhecimento teórido e prático de temas relativos ao Direito Civil e ao Di-
reito do Consumidor, notadamente nos pontos de interação existente entre essas matérias, desde a Teoria Geral 
do Direito Civil até aspectos pontuais do Direito do Consumidor, passando pela Teoria Geral das Obrigações, pelo 
Direito Contratual e pela Responsabilidade Civil.

 4.3.2 Objetivos Específicos

 - Atualização dos alunos quanto às mudanças legislativas e jurisprudenciais a respeito dos contratos. 
 - Trazer conhecimento técnico a respeito das principais posições doutrinárias dos temas correlatos. 
 - Propiciar a compreensão do fenômeno jurídico contratual em todas as suas matizes, sejam teóricas ou 
práticas. 
 - Trazer ao aluno uma plena possibilidade de atuação no mercado jurídico, seja nos campos contencioso 
ou consultivo.  
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 - Trazer autonomia e empregabilidade ao aluno, propiciando uma visão crítica dos principais aspectos 
jurídicos que são analisados no curso.

 4.4 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

 No Quadro 1 estão relacionadas as disciplinas e suas respectivas cargas horárias.

MATRIZ CURRICULAR

1º MÓDULO - PARTE GERAL DO CÓDIGO CIVIL E TEORIA GERAL DAS 
OBRIGAÇÕES. TEORIA GERAL DA RELAÇÃO DE CONSUMO Carga Horária

- Parte Geral do Código Civil. Pessoas e Bens. 30 horas. 

- Teoria Geral do Negócio Jurídico, Prescrição e Decadência, Teoria Geral do Ato ilícito. 10 horas. 

- Teoria Geral da Obrigações. Modalidades de Obrigações. 20 horas. 

- Teoria do pagamento. Pagamento Direto e Indireto. 10 horas. 

- Inadimplemento das Obrigações. 10 horas. 

- Teoria Geral da Relação de Consumo. 20 horas. 

TOTAL: 100 Horas

MATRIZ CURRICULAR

2º MÓDULO - TEORIA GERAL DOS CONTRATOS E DOS CONTRATOS 
EM ESPÉCIE Carga Horária

- Teoria Geral dos Contratos: conceito de contrato, elementos fundamentais e  
princípios contratuais.  30 horas

- Efeitos contratuais e extinção dos contratos. A teoria do diálogo das fontes. 20 horas. 

- Contratos em Espécie Fundamentais previstos no Código Civil: compra e venda, 
doação, locação, prestação de serviços e empreitada.  20 horas. 

- Contratos em Espécie Tipificados Específicos: Seguro, Transporte e Outras Figuras. 20 horas. 

- Contratos em Espécie previstos fora do Código Civil: Leasing, Alienação Fiduciária, 
Incorporação Imobiliária e Outras Figuras. 10 horas. 

TOTAL: 100 Horas
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Disciplinas complementares (modalidade a distância) Carga Horária 
60 Horas

METODOLOGIA CIENTIFICA DA PESQUISA JURÍDICA 30

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 30

TOTAL: 2 Disciplinas

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS 360

MATRIZ CURRICULAR

3º MODULO - RESPONSABILIDADE CIVIL A PARTIR DO CÓDIGO 
CIVIL E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Carga Horária

- Responsabilidade civil: conceito e modalidades. Pressupostos ou elementos da 
responsabilidade civil extracontratual. 20 horas. 

- Responsabilidade civil no Código Civil de 2002. Responsabilidade civil subjetiva e 
objetiva. 20 horas. 

- Responsabilidade civil especial. 20 horas. 

- Direito do Consumidor. Elementos da Relação de Consumo e Princípios no CDC. 10 horas. 

- Responsabilidade Civil no CDC. Proteção Contratual. 10 horas. 

- Temas Avançados de Direito do Consumidor: oferta e publicidade, abuso de direito 
no CDC, tutela individual e coletiva nas relações de consumo. 20 horas. 

TOTAL: 100 Horas
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 4.5 Programas de Ensino

 Os Programas de Ensino do Curso de Especialização Lato Sensu em Direito Civil e Direito do Consumidor 
são organizados em consonância com a proposta do curso, desta forma, é possível verificar a adequação e 
atualização de ementas, conteúdos programáticos e bibliografias adotadas.

 4.6 Qualificação Docente

 No Quadro 2 estão relacionados os docentes do curso e sua respectiva titulação.

Quadro 2 – Docentes e titulação.

DOCENTES TITULAÇÃO

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka Professora Titular, Livre-Docente e Doutora pela USP

Flávio Tartuce Doutor em Direito Civil pela USP

André Borges de Carvalho Barros Doutor em Direito Civil pela FADISP. 

Bruno Bioni Doutorando e Mestre em Direito Civil pela USP

Angélica Carlini Doutora em Direito Público pelo Mackenzie. 
Cesar Calo Peghini.  Doutor em Direito Civil pela PUCSP.
Débora Brandão Doutora em Direito Civil pela PUCSP.
Daniel Amorim Assumpção Neves Doutor em Processo Civil pela USP.
Fernanda Tartuce Silva Doutora em Processo Civil pela USP.
Fabrício Bolzan Mestre em Direito Público pela PUCSP
Fernando Carlos de Andrade Sartori Mestre em Direito Civil pela PUCSP
Gabriele Tusa Doutor em Direito Civil pela USP
José Fernando Simão Livre-docente, Doutor e Mestre pela USP
João Ricardo Brandão Aguirre Doutor em Direito Civil pela USP.
Mario Luiz Delgado Doutor em Direito Civil pela USP

Maurício Andere Von Bruck Lacerda Mestre pela Universidade de Lisboa.

Maurício Bunazar Doutor em Direito Civil pela USP
Nelson Zanzanelli. Mestre em Direito Comercial pela PUCSP
Rommel Andriotti. Mestrando em Direito Civil pela FADISP.
Rony Vainzof Mestre em Direito Digital pela EPD.
Rui Carvalho Piva. Doutor em Direito Civil pela PUCSP.
Rodrigo Toscano de Brito Doutor em Direito Civil pela PUCSP
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 4.7 Recursos Didático-Pedagógicos

 Aulas expositivas, com uso de tecnologia ou não, com abordagens doutrinárias e jurisprudenciais dos 
temas correlatos. Aplicação de seminários práticos de avaliação, com análise de casos concretos e de julgados.

 4.8 Avaliação

 O modelo proposto inclui o acompanhamento da aprendizagem, do comportamento e do impacto, 
considerando como objetos do processo de avaliação, concomitantemente, o desempenho do aluno e o 
próprio programa de formação. Para tal, são utilizados recursos tradicionais e instrumentos complementares de 
acompanhamento, como questionários, provas discursivas e seminários práticos de avaliação.

 5. CONTROLE ACADÊMICO

 O controle dos resultados das avaliações será realizado pela Secretaria da Pós-Graduação da Instituição, 
que os arquivará.

 6. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

 Após o cumprimento de todas as disciplinas e sendo aprovado em todas as etapas, o pós-graduando 
recebe o título de especialista.

 7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 Devido à nova resolução do MEC (N.01/06.04.2018), a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso e 
realização da defesa presencial deixaram de ser obrigatórios para os cursos de Pós-Graduação lato sensu. Assim, a 
EPD, passa a adotar a nova diretriz do Ministério da Educação, deixando a entrega do trabalho e defesa presencial 
opcionais, a partir dos ingressantes de Março/2017 e para os concluintes a partir de janeiro de 2019. Contudo, é 
preciso levar em consideração algumas informações e passo a passo para solicitação da dispensa do TCC. Segue:

1. A solicitação da dispensa do TCC, deve ser realizada exclusivamente pelo aluno via Requerimento de 
Dispensa TCC;

2. A dispensa corresponde apenas ao TCC, as disciplinas de Didática do Ensino Superior e Metodologia 
do Trabalho Científico continuam sendo avaliadas computadas na carga horária total do curso. A 
partir de abril de 2019, estas disciplinas passaram a ser ofertadas na modalidade online.

 8. EMENTÁRIOS E REFERÊNCIAS

 O detalhamento das ementas e das referências básicas e complementares tem por objetivo apresentar 
as informações relativas a cada disciplina constante do curso de pós-graduação. Porém, vale ressaltar que tanto 
os ementários como as bibliografias descritas não devem ser consideradas produtos acabados, mas sim, como 
instrumentos de revisão constantes em relação às transformações sociais, pedagógicas e institucionais.



Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor

10

PLANO DE ENSINO DO MÓDULO
NOME DO MÓDULO:  
PARTE GERAL DO CÓDIGO CIVIL E TEORIA GERAL DAS OBRIGAÇÕES. TEORIA GERAL DA RELAÇÃO DE CONSUMO
CARGA HORÁRIA: 100H.

EMENTA. 
Lei de Introdução: aspectos de Direito Civil. Parte Geral do Código Civil. Pessoas e Bens. Teoria Geral do Negócio Jurídico: 
conceitos iniciais. Elementos fundamentais do negócio jurídico: a “Escada Ponteana”. Vícios do negócio jurídico. Invalidade 
do negócio jurídico: negócio jurídico nulo e anulável. Prescrição e Decadência. Prova do Negócio Jurídico. Teoria Geral do 
Ato ilícito.  Teoria Geral da Obrigações. Modalidades de Obrigações. Teoria do pagamento: Pagamento Direto e Indireto. 
Inadimplemento das Obrigações. Teoria Geral da Relação de Consumo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 Lei de Introdução ao Código Civil. Sua importância e principais repercussões para o Direito Civil. Introdução ao Direito 
Intertemporal. Início da Parte Geral do Código Civil. Direitos da Personalidade no CC/2002 e na CF/88. Os direitos da 
personalidade a repercussões no Direito do Consumidor. Nome da pessoa natural. Domicílio da pessoa natural.  A pessoa 
natural no Código Civil de 2002. Teoria das incapacidades. Início da personalidade civil. Fim da personalidade. Morte: 
conceitos, modalidades e consequências. Direito Civil Constitucional. Conceito, princípios e aplicação prática. A tutela 
da pessoa humana e o Direito Civil Contemporâneo. A concepção da dignidade humana e a técnica de ponderação (art. 
489, §2º, do Novo CPC). Pessoa jurídica. Conceito e classificações. O dano moral da pessoa jurídica. Desconsideração 
da personalidade jurídica: teoria e prática. Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Confrontações. Os bens no 
Código Civil de 2002. Conceito, modalidades. Bens consumíveis e inconsumíveis x bens duráveis e não duráveis. Os bens 
de consumo. Confrontações em relação ao CDC. O Bem de Família. Modalidades e Polêmicas. A teoria geral do negócio 
jurídico. Conceitos de fato, ato e negócio jurídico. Os três planos do negócio jurídico: plano da existência, plano da validade 
e plano da eficácia (Escada Ponteana). Defeitos do negócio jurídico. Erro, dolo, coação e estado de perigo, lesão, fraude 
contra credores e simulação. Os vícios da vontade nas relações de consumo. O sistema de nulidades no Código Civil de 
2002: nulidade absoluta e relativa. A teoria da inexistência do negócio jurídico. A conversão do negócio nulo. Efeitos e 
procedimentos. Conhecimento de ofício da nulidade e a Súmula 381 do STJ.  A prescrição e a decadência no CC/2002. 
Visão facilitada. O reconhecimento da prescrição de ofício. Questões de Direito Intertemporal. Análise preliminar da 
prescrição e da decadência no Código de Defesa do Consumidor. A ilicitude na Parte Geral do Código Civil: ato ilícito (art. 
186) e abuso de direito (art. 187). Conceitos e exemplos práticos de aplicação. O abuso de direito na seara consumerista. 
A aplicação do art. 187 do Código Civil em sede contratual. A prova no Código Civil de 2002. Confrontações em relação 
ao Código de Processo Civil de 2015. O tratamento dual. Ônus de prova e sua inversão. Carga dinâmica da prova no 
Novo CPC e inversão do ônus da prova no CDC.  Início da Teoria Geral das Obrigações. Conceito de Obrigação. Elementos 
Obrigacionais. Visão monista e dualista.  Diferenças entre obrigação, dever, responsabilidade, ônus e estado de sujeição. 
Fontes do Direito Obrigacional Brasileiro. Principais classificações da obrigação. Obrigação de dar, de fazer e de não fazer. 
Obrigação alternativa, conjuntiva e facultativa. Obrigação propter rem. Repercussões para o Direito do Consumidor. 
Principais classificações da obrigação. Obrigação solidária: regras gerais, solidariedade ativa e solidariedade passiva. 
Obrigação divisível e indivisível. Solidariedade nas relações de consumo. Classificação quanto ao conteúdo (obrigação de 
meio, de resultado e de garantia). Classificação quanto à liquidez. Classificação quanto à presença de elemento acidental. 
Quanto à dependência. Quanto ao local de cumprimento. Quanto ao tempo de cumprimento. Teoria do pagamento. 
Regras do pagamento direto. Partes, Objeto, Prova, Lugar e Tempo de Pagamento. Regras especiais de pagamento e 
formas de pagamento indireto. Transmissão das obrigações: cessão de crédito, cessão de débito e cessão de contrato.  
Inadimplemento obrigacional. Modalidades de Inadimplemento. Regras quanto ao inadimplemento absoluto e relativo. 
Classificação da mora e seus efeitos. O adimplemento substancial e suas aplicações. Os juros no CC/2002. Limitações para 
a cobrança de juros. Regras relativas à cláusula penal. A cláusula penal no Código Civil de 2002 e no Código de Defesa do 
Consumidor. Arras no Código Civil e suas consequências. Teoria geral da relação de consumo. Análise histórica do Código de 
Defesa do Consumidor e diretrizes básicas de sua elaboração. Da Política Nacional da Relação de Consumo (art. 4º do CDC). 
Princípios do Código de Defesa do Consumidor e direitos básicos dos Consumidores (art. 6º do CDC). Proteção à saúde e à 
segurança dos consumidores (arts. 8º a 11 da Lei 8.078/1990). Da proteção de bancos de dados de consumidores. Cadastros 
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negativo e positivo. Análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Elementos da relação jurídica de consumo. Elementos 
subjetivos e objetivos. Teorias finalista e maximalista. Exemplos práticos e jurisprudenciais. Seminários práticos de avaliação. Prova de 
avaliação final.
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GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Volume 1. São Paulo: Saraiva, 2019. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume 1. São Paulo: Saraiva, 2019. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume 2. São Paulo: Saraiva, 2019. 
MARQUES, Cláudia Limas BENJAMIM, Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 2019. 
VENOSA, Silvio. Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2019.
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PLANO DE ENSINO DO MÓDULO
NOME DO MÓDULO:  
TEORIA GERAL DOS CONTRATOS E DOS CONTRATOS EM ESPÉCIE
CARGA HORÁRIA: 100H.

EMENTA. 
Teoria Geral dos Contratos: conceito de contrato, elementos fundamentais e  princípios contratuais. Principais classificações 
dos contratos. Formação dos contratos. Revisão dos contratos. Vícios redibitórios no Código Civil e no CDC. Evicção. Extinção 
dos contratos. A teoria do diálogo das fontes e o Direito Contratual. Contratos em Espécie. Compre e venda. Doação. 
Locação. Prestação de Serviços e Empreitada. Seguro. Transporte. Leasing. Alienação Fiduciária de bens móveis e imóveis. 
Incorporação Imobiliária. Outras Figuras Contratuais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Teoria Geral dos Contratos. Conceito de Contrato. Vícios redibitórios no Código Civil e no CDC. Princípios Contratuais: 
autonomia privada, boa-fé objetiva, função social do contrato, força obrigatória e relatividade dos efeitos contratuais. 
Classificações dos contratos. A teoria geral dos contratos típicos e atípicos. Revisão dos contratos pelo Código Civil e 
pelo Código de Defesa do Consumidor. Teoria da imprevisão e Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico. Formação 
do Contrato pelo Código Civil. Evicção: teoria e prática. Extinção dos contratos. Extinção pelo cumprimento, por fatos 
anteriores à celebração, por fatos posteriores à celebração (resolução e resilição), extinção por morte. A teoria do diálogo 
das fontes e o Direito Contratual. Início dos Contratos em Espécie. Compra e Venda. Conceito, elementos, efeitos. Regras 
especiais e cláusulas especiais da compra e venda. Doação. Regras fundamentais e características. Principais modalidades 
de doação tratadas pelo CC/2002. Revogação da doação. Locação de Coisas. Locação de Coisas no Código Civil e na Lei 
n. 8.245/91. Aspectos fundamentais de Direito Material. A aplicação do CDC à locação imobiliária. A fiança como garantia 
locatícia e suas repercussões. Prestação de serviços e empreitada. Análise dos dispositivos do Código Civil e comparação 
entre os institutos. Teoria Geral do Contrato de Seguro. Visão do segurado e da seguradora. Contrato de seguro-saúde. 
Questões teóricas e práticas controvertidas. Contrato de Transporte. Análise das principais regras do Código Civil e suas 
polêmicas jurisprudenciais. Transação, compromisso e outras formas de extinção das obrigações e suas repercussões 
para o Direito Contratual (sub-rogação, imputação, dação em pagamento, novação, compensação, confusão e remissão). 
Extrajudicialização do Direito Civil. Negócio jurídico processual e contratos. Arbitragem, mediação e conciliação: conceitos 
fundamentais. Arbitragem e Direito Contratual. Análise da Lei da Arbitragem e consequências para os contratos. 
Alienação fiduciária em garantia de bens móveis e imóveis. Contrato de Leasing ou arrendamento mercantil. Controvérsias 
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incorporação imobiliária. Teoria e Prática. Outras figuras contratuais. 
Seminários práticos de avaliação. Prova final. 

BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica

TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Volume 3. Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. São Paulo: Método, 2019.  
SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando; DELGADO, Mário Luiz; MELO, Marco Aurélio Bezerra de. Código Civil 
Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 

Bibliografia Complementar

DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. 
FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Volume IV. Salvador: Juspodivm, 2019. 
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Volume 4. São Paulo: Saraiva, 2019. 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume 3. São Paulo: Saraiva, 2019. 
VENOSA, Silvio. Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2019.
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PLANO DE ENSINO DO MÓDULO
NOME DO MÓDULO:  
RESPONSABILIDADE CIVIL A PARTIR DO CÓDIGO CIVIL E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
CARGA HORÁRIA: 100H.

EMENTA. 
Responsabilidade civil: conceitos fundamentais e modalidades. Pressupostos ou elementos da responsabilidade 
civil extracontratual. Responsabilidade civil no Código Civil de 2002. Responsabilidade civil subjetiva e objetiva. 
Responsabilidade civil especial. Direito do Consumidor. Elementos da Relação de Consumo e Princípios no CDC. 
Responsabilidade Civil no CDC. Proteção Contratual na Lei 8.078/1990. Temas Avançados de Direito do Consumidor: oferta e 
publicidade, abuso de direito no CDC, tutela individual e coletiva nas relações de consumo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Panorama Geral da Responsabilidade Civil. Evolução histórica e novas tendências. A divisão da responsabilidade civil em contratual 
e extracontratual. Tendência de superação deste modelo? Os conceitos fundamentais da responsabilidade civil: ato ilícito e abuso 
de direito.  Primeira abordagem. Elementos da responsabilidade civil. Ato ilícito e Abuso de Direito. Aprofundamentos conceituais e 
exemplos. Conduta humana. Responsabilidade civil por ação e por omissão. Análise de julgados. Culpa lato sensu: dolo e culpa stricto 
sensu. Conceitos e aplicações práticas. Classificações da culpa. Superação da culpa presumida. Graus de culpa. Nexo de causalidade: 
conceito, teorias e exemplos práticos. Dano. Danos materiais. Conceito e classificações. Danos emergentes e lucros cessantes. Os 
alimentos indenizatórios como lucros cessantes: aplicações práticas na jurisprudência do STJ. A perda de capacidade laborativa (arts. 
949 e 950 do CC). Danos morais. Conceito, classificações e questões polêmicas. Danos morais da pessoa jurídica. Danos morais x 
transtornos. Critérios para quantificação dos danos morais. Novos Danos. Novas situações e novas categorias. Danos estéticos, danos 
sociais, danos morais coletivos e danos por perda de uma chance. Exemplos práticos. Responsabilidade objetiva no Código Civil de 2002. 
Responsabilidade objetiva por ato de terceiro (arts. 932 e 933 do CC). Responsabilidade objetiva por fato e guarda de animal (art. 936 
do CC). Responsabilidade objetiva por fato da coisa (arts. 937 e 938 do CC). Questões processuais relativas à quantificação dos danos. 
Liquidação e arbitramento. Estudo frente ao Novo CPC. Análise de casos práticos e julgados. Classificação da responsabilidade civil 
quanto à culpa. Responsabilidade civil subjetiva e objetiva. A cláusula geral de responsabilidade objetiva no Código Civil de 2002 e suas 
aplicações (art. 927, parágrafo único, do CC).  Responsabilidades especiais. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade subjetiva 
e objetiva. Interações entre o Direito Administrativo e o Direito Civil. Responsabilidade civil automobilística. Normas aplicáveis e análise 
de casos práticos. Responsabilidade direta e indireta. Questões processuais relativas aos acidentes de veículos.  Responsabilidade Civil 
do Empregador. Responsabilidade Direta (art. 7º, XXVIII, da CF/1988). A aplicação do art. 927, parágrafo único, do CC às relações de 
trabalho. Responsabilidade Civil Indireta (arts. 932 e 933 do CC). Acidente do Trabalho e Direito Ambiental. Excludentes e atenuantes 
da responsabilidade civil do empregador. Quebra da boa-fé objetiva no contrato de trabalho (fases pré-contratual, contratual e 
pós-contratual). Perda da chance aplicada ao Direito do Trabalho.  Análise dos artigos da Reforma Trabalhista que tratam dos Danos 
Extrapatrimoniais.Responsabilidade civil dos profissionais da área de saúde. Responsabilidade civil do médico. Obrigação de meio x 
obrigação de resultado. Análise de casos concretos. Responsabilidade civil e uso de dados pessoais. Análise da Lei 13.709/2017 e suas 
consequências. Responsabilidade objetiva por danos ambientais. Análise das leis aplicáveis e de questões práticas. Excludentes de 
responsabilidade civil. Legítima defesa, estado de necessidade, remoção de perigo iminente, excludentes de nexo de causalidade e 
cláusula de não indenizar. Consumidor. Panorama geral de abrangência do CDC. Elementos da relação de consumo (elementos subjetivos 
e objetivos). Diferenças entre o contrato de consumo e o contrato de adesão. Incidência do CDC. Consumidor por equiparação ou by 
stander (arts. 17 e 29 do CDC). A teoria do diálogo das fontes e os elementos da relação de consumo.  Responsabilidade civil no Código 
de Defesa do Consumidor. Responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Vício do produto, fato do produto, vício do serviço, fato do serviço. 
Excludentes de responsabilidade pelo CDC. A proteção contratual pelo Código de Defesa do Consumidor (análise dos arts. 46 a 54 do 
CDC). Cláusulas abusivas no CDC. Questões polêmicas relativas ao direito de arrependimento (art. 49 do CDC). Tutela contratual do 
consumidor e superendividamento. Código de Defesa do Consumidor e as práticas comerciais. A proteção quanto à oferta no CDC (arts. 
30 a 38). Responsabilidade pré-contratual. Publicidade enganosa, abusiva e simulada. Práticas abusivas (art. 39 do CDC). Da cobrança de 
dívidas e suas repercussões para os contratos. A cobrança abusiva (art. 42 do CDC). Corte de serviço essencial e contratos. A repetição de 
indébito nas relações de consumo: aplicações práticas. Defesa do consumidor em juízo. Tutela individual do consumidor. Tutela coletiva 
do consumidor. 
Seminários práticos de avaliação. Prova final.
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BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica

TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Volume 2. Teoria Geral das Obrigações e Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
TARTUCE, Flávio. Manual de Responsabilidade Civil. São Paulo: Método, 2019. 
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