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Capítulo XLI – RESPONSABILIDADE NOS PLANOS DE SAÚDE 

1. Seguro-saúde e planos de assistência 

2. Responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação de assistência 

3. Responsabilidade pela deficiência do serviço 

4. Responsabilidade dos prestadores de serviços profissionais de saúde 

5. Responsabilidade nas doenças e lesões preexistentes 

6. Responsabilidade nos casos de urgência 

Capítulo XLII – RESPONSABILIDADE NO ARRENDAMENTO MERCANTIL 

1. Conceito 

2. As modalidades de arrendamento mercantil 

a) O leasing operacional 



b) O arrendamento mercantil financeiro 

c) Arrendamento mercantil contratado com o próprio vendedor 

d) Arrendamento mercantil contratado com empresas integrantes do mesmo grupo 

financeiro 

3. Responsabilidade por ato lesivo do arrendatário 

4. Responsabilidade da sociedade arrendante por fato de terceiro sem culpa do arrendatário 

Capítulo XLIII – RESPONSABILIDADE NA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

1. Alienação fiduciária em garantia 

2. Finalidade da transferência da propriedade 

3. Incidência da responsabilidade na pessoa do alienante pelos danos causados 

Capítulo XLIV – RESPONSABILIDADE NO DEPÓSITO 

1. Caracterização do depósito 

2. A responsabilidade decorrente do descumprimento das obrigações de depositário 

3. A responsabilidade pelo depósito resultante do contrato de hospedagem 

4. A responsabilidade no depósito mercantil 

5. Responsabilidade pela perda da coisa 

Capítulo XLV – RESPONSABILIDADE NO FURTO E ROUBO E NA ENTREGA DE 

BENS A TERCEIROS 

1. Responsabilidade pelos danos causados pelos bens furtados ou roubados 

2. Indenização por furto de veículos em áreas destinadas a estacionamentos 

3. Responsabilidade e danos provocados por oficinas, postos de lavagem, garagens e outros 

estabelecimentos do gênero 

4. Responsabilidade nos danos e furtos ocorridos em estacionamentos de restaurantes, 

hotéis, clubes e casas de lazer 

5. Responsabilidade pelos danos e furtos verificados nos condomínios edilícios 

6. Furto de veículo em estacionamento pago de logradouros públicos 

Capítulo XLVI – RESPONSABILIDADE NA LOCAÇÃO E NA ADMINISTRAÇÃO DE 

LOCAÇÕES 

1. Conceituação 

2. Responsabilidade do locatário 

3. Responsabilidade do locador 

4. Responsabilidade do fiador 

5. Locação de veículos 

6. Administração de locações 

Capítulo XLVII – RESPONSABILIDADE POR DANOS À AFETIVIDADE E NO 

DIREITO DE FAMÍLIA E UNIÃO ESTÁVEL 

1. Sentimentos de afetividade como valor tutelável 

2. Responsabilidade no rompimento de promessa de casamento ou de união estável 

3. Responsabilidade por falta de convivência familiar de um dos pais 

4. Responsabilidade nas ofensas e ilícitos praticados por cônjuge ou companheiro 



Capítulo XLVIII – RESPONSABILIDADE POR DANO ECOLÓGICO E NUCLEAR 

1. Dano ecológico ou ao meio ambiente 

2. Resenha da legislação 

3. Responsabilidade por danos ao meio ambiente 

4. Responsabilidade por dano nuclear 

5. O nexo causal 

6. Responsabilidade na restauração ou recuperação do meio ambiente 

7. Responsabilidade do Poder Público 

Capítulo XLIX – RESPONSABILIDADE POR DANOS OCORRIDOS DURANTE A 

PRÁTICA E A ASSISTÊNCIA DE ESPORTES 

1. Danos sofridos por atletas profissionais 

2. Danos sofridos por pessoas que assistem a espetáculos esportivos 

3. Danos em pessoas que participam de atividades recreativas ou esportivas 

Capítulo L – A RESPONSABILIDADE NA COMPRA E VENDA E NA PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA 

1. A responsabilidade pelos riscos da coisa 

2. Responsabilidade pelos riscos na compra e venda com reserva de domínio 

3. Responsabilidades sobre débitos anteriores ao momento da compra e venda 

4. Responsabilidade nas promessas de compra e venda 

Capítulo LI – A RESPONSABILIDADE NO COMODATO 

1. Responsabilidades do comodatário 

2. Responsabilidade do comodante 

3. Responsabilidade solidária do comodatário e do comodante frente a terceiros 

4. Responsabilidade pelo risco no uso da coisa 

Capítulo LII – RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS NO TRÂNSITO DE 

VEÍCULOS 

1. A culpa na conduta do causador do acidente de trânsito 

2. Presunção da culpa do condutor 

3. Condutas exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro 

3.1. Observância das boas condições do veículo 

3.2. Domínio do veículo e condições pessoais durante a condução 

3.3. Imposições na circulação de veículos 

a) Circulação pelo lado direito da via 

b) Distância a ser mantida entre os veículos 

c) Preferência em cruzamento nos locais não sinalizados 

d) Faixas de circulação no tráfego em via com várias pistas 

e) Permissão para o tráfego de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos 

f) Prioridade dos veículos precedidos de batedores 

g) Preferência dos veículos que prestam serviços de interesse público 

h) Livre parada dos veículos prestadores de serviços de utilidade pública 



i) Cautelas a serem observadas na ultrapassagem de veículos 

j) Preferências no deslocamento dos veículos sobre trilhos 

k) Cuidados na transposição de faixas 

l) Hierarquia a ser observada na circulação entre os veículos 

3.4. Deveres dos condutores de veículos ao serem ultrapassados 

3.5. Ultrapassagem por veículo de transporte coletivo 

3.6. Pontos e locais de ultrapassagem proibidos 

3.7. Realização de manobras sem perigo aos demais usuários da via 

3.8. Sinalização para o deslocamento lateral do veículo 

3.9. Preferência a ser dada no ingresso na via 

3.10. Cautelas na realização de conversões e retornos 

3.11. Ingresso à direita ou à esquerda de outra via ou em lotes lindeiros 

3.12. Retorno nas vias urbanas 

3.13. Uso das luzes do veículo 

a) Uso dos faróis 

b) Uso das luzes de posição 

c) Uso do pisca-alerta 

3.14. Freagem brusca do veículo 

3.15. Cuidados ao regular a velocidade 

3.16. Prudência na aproximação de cruzamentos 

3.17. Imobilização temporária do veículo na via 

3.18. Embarque e desembarque do veículo 

3.19. Condução de veículos de tração animal 

3.20. Circulação de animais nas vias 

3.21. Circulação de motocicletas, motonetas, ciclomotores e bicicletas 

a) Quanto aos condutores 

b) Quanto ao transporte de passageiros 

c) Quanto à condução de ciclomotores 

d) Quanto à circulação de bicicletas 

3.22. Uso obrigatório do cinto de segurança 

4. Situações comuns em acidentes de trânsito e responsabilidade 

4.1. Abalroamentos sucessivos 

4.2. Ação direta do lesado contra o Estado no acidente causado por seu preposto 

4.3. Acidentes em faixas de segurança de pedestres 

4.4. Acidentes por defeitos na pista 

4.5. Ampla visibilidade do motorista em cruzamentos não sinalizados 

4.6. Atropelamento de pedestres em vias urbanas de grande movimentação 

4.7. Presunção de veracidade relativa do boletim de ocorrência 

4.8. Colisão por trás 

4.9. Convergência à esquerda sobre a pista 

4.10. Conversão à esquerda em pista com sinal do semáforo aberto 

4.11. Culpa do causador do acidente na ação de regresso do Estado 

4.12. Dano causado por veículo projetado por outro veículo 



4.13. Dano em veículo estacionado irregularmente 

4.14. Defeito mecânico e responsabilidade do condutor 

4.15. Derrapagem 

4.16. Estacionamento com porta aberta 

4.17. Estouro de pneu e quebra da barra da direção 

4.18. Excesso de velocidade 

4.19. Falta de conservação das estradas. Responsabilidade do Poder Público 

4.20. Guarda do veículo em estacionamento 

4.21. Imprudência de pedestres 

4.22. Ingresso à esquerda 

4.23. Ingresso em via preferencial 

4.24. Ingresso na contramão da pista 

4.25. Limite do valor da indenização ao bem danificado 

4.26. Lucros cessantes pela não utilização do veículo acidentado 

4.27. Manobra de marcha a ré 

4.28. Manobras de risco 

4.29. Não compensação da indenização civil pelos benefícios previdenciários 

4.30. Obstrução da pista por veículo com defeito 

4.31. Ofuscamento 

4.32. Omissão no dever de vigilância por empresa que administra a rodovia 

4.33. Pedestre que surge abruptamente na pista 

4.34. Preferência em cruzamento não sinalizado 

4.35. Responsabilidade nos acidentes ocorridos no interior de estacionamento 

4.36. Saída da calçada 

4.37. Saída do acostamento 

4.38. Semáforo com defeito ou não funcionando 

4.39. Semáforo com luz amarela 

4.40. Semáforo no amarelo, com pisca alerta intermitente 

4.41. Subtração de veículo mediante violência e responsabilidade civil de quem exerce 

a guarda 

4.42. Sucessão na indenização por dano moral 

4.43. Transporte de pessoas em carroceria de veículo de carga 

4.44. Travessia de pedestres em vias férreas 

4.45. Ultrapassagem 

4.46. Ultrapassagem pela direita 

Capítulo LIII – RESPONSABILIDADE NO FRANCHISING E NO FACTORING 

1. Franquia ou franchising 

2. Responsabilidade no franchising 

3. Factoring 

4. Responsabilidade no factoring 

Capítulo LIV – TRANSMISSÃO DA AIDS E RESPONSABILIDADE 



1. Responsabilidade na transmissão do vírus 

2. Culpa concorrente da vítima e indenização 

3. Indenização por restrições ou discriminações 

4. Cobertura da AIDS nos planos de saúde 

Capítulo LV – RESPONSABILIDADE NO CONDOMÍNIO EDILÍCIO 

1. O condomínio edilício 

2. Responsabilidade pelas despesas das unidades não vendidas 

3. Convenção não registrada e responsabilidades dos condôminos 

4. Responsabilidade pelo pagamento das despesas por todos os condôminos 

5. Responsabilidade pelas despesas de obras que favorecem os condôminos 

6. Transferência da unidade condominial e responsabilidade pelos encargos pendentes 

7. Indenização por danos ocorridos em unidades condominiais 

Capítulo LVI – RESPONSABILIDADE NA USURPAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS, 

DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, DE DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL E NO USO DA INTERNET 

1. Direito de propriedade 

2. Direitos patrimoniais 

3. Direitos morais 

4. Responsabilidade por violações dos direitos autorais 

5. Responsabilidade por violação ao direito da própria imagem 

6. Responsabilidade na usurpação de programa de computador 

7. Responsabilidade na usurpação de direitos de propriedade industrial 

8. Responsabilidade no uso da Internet 

Capítulo LVII – RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA NA DISTRIBUIÇÃO 

OU CONCESSÃO COMERCIAL, E NA AGÊNCIA OU REPRESENTAÇÃO  

COMERCIAL 

1. A distribuição 

2. A concessão comercial 

3. Distinção entre distribuição e concessão 

4. Aplicação do regime legal da concessão comercial à distribuição 

5. A agência ou representação comercial 

6. Ressarcimento na rescisão imotivada do contrato de distribuição ou concessão 

7. Ressarcimento na rescisão imotivada do contrato de agência ou representação comercial 

Capítulo LVIII – RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA NO DIREITO DE 

VIZINHANÇA 

1. Direitos de vizinhança 

2. Ação para impedir as interferências negativas 

3. Responsabilidade pelos danos decorrentes das construções 

4. Indenização nas interferências negativas de interesse público 

5. Responsabilidade na construção e conservação de tapumes divisórios 



6. Responsabilidade indenizatória na passagem de canos e tubulações 

7. Responsabilidade indenizatória na canalização de águas 

8. Indenização pela passagem de águas que procedem do prédio superior 

9. Indenização na passagem forçada 

10. Responsabilidade do proprietário de unidade pelos danos causados em outras unidades e 

sua transmissão 

Capítulo LIX – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DO 

TABAGISMO 

1. Danos à saúde causados por consumo do fumo 

2. A liberdade de opção 

3. Da indução ao vício pela propaganda e defeito do produto 

4. Atribuição de culpa ao produtor ou fabricante 

5. A prova do nexo causal e início do prazo prescricional 

Capítulo LX – CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR 

1. Cláusula de não indenizar e cláusula de irresponsabilidade 

2. Situações de proibição da cláusula de não indenizar e de outras decorrências diante do 

inadimplemento das obrigações 

3. Hipóteses de validade da cláusula de não indenizar 

Capítulo LXI – OS JUROS NA REPARAÇÃO 

1. Termo inicial da incidência e espécies 

2. A taxa de juros 

3. Juros compostos 

Capítulo LXII – CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO NA RESPONSABILIDADE 

POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

1. Descumprimento das obrigações e resolução dos contratos 

2. Cláusula penal e indenização em face do total inadimplemento 

3. Previsão contratual prevendo a cláusula penal e a indenização suplementar 

Capítulo LXIII – OS BENS DOS RESPONSÁVEIS E GARANTIAS DA 

INDENIZAÇÃO 

1. Incidência da reparação nos bens do responsável 

2. Responsabilidade dos coautores do dano 

3. Garantia através da constituição de capital 

4. Formas de constituição do capital 

5. Substituição da constituição de capital por outras garantias 

6. Fixação dos alimentos em salário-mínimo e modificação nas condições econômicas 

Capítulo LXIV – NATUREZA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

1. Alimentos ou indenização 

2. Natureza da indenização e prescrição 



3. Natureza da indenização frente aos benefícios previdenciários, ao seguro facultativo e ao 

seguro obrigatório 

Capítulo LXV – LEGITIMIDADE PARA PEDIR E PARA SUPORTAR A 

REPARAÇÃO 

1. Os parentes da vítima e os dependentes econômicos 

2. Legitimidade para buscar a reparação em favor das pessoas vinculadas pela união de fato 

3. Os chamados a responder pela reparação 

Capítulo LXVI – TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA DO DIREITO E DA OBRIGAÇÃO 

DE REPARAÇÃO DO DANO 

1. Ação indenizatória proposta por herdeiros  

2. Condição para a transmissão do direito de receber a indenização 

3. Ajuizamento pelos credores do lesado 

4. Transmissão das obrigações do falecido 
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