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O curso de Pós-Graduação em Responsabilidade Civil da Faculdade Baiana de Direito, idealizado pelo 
Professor Nelson Rosenvald e coordenado junto à Professora Fernanda Ivo Pires, tem como missão o estudo 
aprofundado dos mais importantes aspectos da Responsabilidade Civil contemporânea, contemplando temas 
interdisciplinares de enorme relevância para prática profissional. O corpo docente é formado por grandes 
autores nacionais e conta com aulas regulares do próprio Professor Nelson Rosenvald a cada composição 
temática, quinzenalmente. As aulas ocorrerão virtualmente para todo o Brasil, com a participação interativa 
entre professores e alunos, sempre subsidiadas com material de apoio.



A FACULDADE 

Diferente de outras organizações educacionais, a Faculdade Baiana de Direito pertence a um grupo de conhecidos profes-
sores da área jurídica, com carreiras profissionais consolidadas, que fazem da educação um projeto de vida.

A percepção de que em tempo de educação em massa é possível construir um projeto diferenciado, que coloque a quali-
dade como objetivo primordial, fez com que a Faculdade Baiana de Direito priorizasse o elevado nível técnico e o rigor 
pedagógico para colaborar substancialmente com a formação profissional do aluno.

Ao final do curso, você estará apto a seguir com excelência a carreira selecionada em sua especialização.

DESCONTOS
30% Ex-alunos da Graduação da 

Faculdade Baiana de Direito.

10%
Conveniados (veja nossos convênios).

Bacharéis com até 02 (dois) anos de formação.

Jovens advogados (até 05 anos de filiação) 
adimplentes com a OAB.

50%
Sabemos que muitos advogados desejam fazer 
diversas especializações. Como política, 
instituímos que a segunda Pós-graduação na 
Faculdade Baiana de Direito e Gestão custará 
metade do preço. 

Para obter esse benefício, apresente o seu 
diploma ou um documento que comprove a sua 
conclusão da primeira Pós-graduação pela 
Baiana.

BAIANA DE DIREITO



RESPONSABILIDADE CIVIL

LOCAL E HORÁRIO DE MATRÍCULA

PÚBLICO-ALVO

As matrículas serão realizadas preferencialmente no site da instituição ou na sede do Stiep (Rua Doutor 
José Peroba, 123, Stiep. CEP: 41770-235. Salvador – Ba) de segunda a sexta-feira das 08 às 18h.

Advogados, bacharéis em Direito e servidores públicos de todo o país que possuem o objetivo de 
expandir seus conhecimentos sobre esse ramo específico da área ou alavancar sua carreira.

HORÁRIO DAS AULAS
As aulas ocorrerão, em regra, às terças-feiras (19 às 21h), quintas-feiras (19 às 22:30h) e sábados (09 
às 12:30h), quinzenalmente. Eventualmente poderão ocorrer aulas em dias e horários distintos.

MODALIDADE DAS AULAS
As aulas serão ministradas na modalidade Live learning (aprendizado ao vivo).

LOCAL DAS AULAS
As aulas serão realizadas na plataforma Zoom através do ambiente virtual de aprendizagem da Facul-
dade Baiana de Direito.

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA DO CURSO
O curso terá duração de 12 meses de aula e carga horária obrigatória de 420 horas, distribuída em 
aulas no formato Live learning, atividades orientadas e avaliações. O aluno que optar por realizar o 
TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) terá o prazo de 4 meses após a última aula para depositá-lo e 
o curso passará a ter carga horária de 450 horas.
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RESPONSABILIDADE CIVIL
METODOLOGIA
Planejado para duração de 12 meses de aula, o curso é composto por três módulos (2 módulos de 
formação profissional e 1 módulo especial de formação profissional - eletiva). Os módulos de forma-
ção profissional serão divididos por disciplinas com aulas no formato Live learning. Cada disciplina 
possui no mínimo 3 encontros/aulas, sendo uma delas ministrada pelo coordenador acadêmico do 
curso, ou seja, o coordenador estará presente em todas as semanas de aula. Ao final de cada discipli-
na, como forma de conclusão do conteúdo produzido, é aplicada uma avaliação em consonância com 
a Resolução CNE/CES N° 01, de 06 de Abril de 2018. O módulo especial de formação profissional 
eletiva será oferecido paralelo aos módulos regulares de formação profissional.

As aulas trazem discussão de questões atuais e polêmicas, sempre com a análise da doutrina, 
jurisprudência e os informativos mais relevantes dos Tribunais Superiores. Para cada disciplina é 
escolhido um especialista que promove o debate e a troca de experiências entre os alunos.

O professor é orientado a utilizar as metodologias ativas com foco no aluno, utilizando diversas ferra-
mentas para que o conhecimento seja desenvolvido a partir da resolução de problemas e discussão 
de casos, promovendo o debate e a troca de experiências entre a comunidade acadêmica. Ensinar a 
resolver problemas não consiste somente em dotar os alunos de habilidades e estratégias eficazes, 
mas também, em criar neles o hábito e a atitude de enfrentar a aprendizagem como um problema para 
o qual deve ser encontrada uma resposta.

Para acompanhamento do curso, os alunos terão acesso ao conteúdo das aulas através do ambiente 
virtual de aprendizagem, onde estarão disponíveis os materiais de leitura, roteiros de aula, bibliografia, 
textos, jurisprudências e notícias importantes.
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RESPONSABILIDADE CIVIL
MATRÍCULA
Para se matricular, o candidato pode: 
I – Preferencialmente, realizar matrícula online através do site da instituição. 
 a) Na matrícula online o candidato fará o seu cadastro no site da instituição e será remetido 
à página de pagamento do curso escolhido. 
 b) O contrato de prestação de serviço será assinado eletronicamente no momento do aceite 
do termo eletrônico. 
 c) Após a confirmação de pagamento, o candidato receberá em seu e-mail login e senha do 
ambiente virtual da instituição para fazer upload imediato dos documentos indicados no inciso II. 
 d) Os documentos disponibilizados no ambiente virtual da instituição devem ser apresenta-
dos em seus originais ao Núcleo de Pós-Graduação, ou enviados pelos correios para o endereço: R. Dr. 
José Peroba, 123 - Costa Azul, CEP: 41770-235 - Salvador/BA, aos cuidados da Secretaria de Pós-gra-
duação até 30 dias após o início das aulas do curso para o qual se matriculou. 
 e) Caso o candidato não consiga fazer o upload dos documentos no ambiente virtual da 
instituição, deverá apresentá-los ao Núcleo de Pós-Graduação no prazo de até 10 dias corridos após a 
confirmação do pagamento. Não sendo possível o comparecimento no prazo supramencionado, o 
candidato terá o prazo máximo de 48 horas para agendar nova data de entrega dos documentos, 
através do e-mail academico1@faculdadebaianadedireito.com.br. 
 f) O candidato que não entregar a documentação e/ou não apresentar a original, terá sua 
matrícula online cancelada, não havendo reembolso do valor pago a título de primeira parcela. 
 g) Nesta modalidade, a matrícula do candidato só estará efetivada após a confirmação de 
pagamento, assinatura digital do contrato de prestação de serviços educacionais e entrega dos docu-
mentos com apresentação dos originais.  

II – Excepcionalmente, comparecer ao Núcleo de Pós-Graduação, preencher a ficha de matrícula, 
assinar o contrato de prestação de serviços educacionais e apresentar os seguintes documentos: 
 a) Original e cópia ou cópia autenticada do Diploma de Graduação ou Declaração de Conclu-
são de Curso de graduação, expedida pela Instituição de Ensino de origem; 
 b) Original e cópia ou cópia autenticada do Histórico da Graduação; 
 c) Original e cópia da Cédula de Identidade; 
 d) Original e cópia da Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
 e) Original e cópia do Comprovante de residência; 
 f) Documentação específica exigida no caso de alunos estrangeiros. 

PÓS-PREMIUM EM 



DIFERENCIAIS

Aulas com o Professor Nelson Rosenvald a cada composição temática.

Professores de todo o Brasil, especializados em cada tema apresentado, com atuação 
profissional e relevantes publicações.

Sincronismo das aulas. Interação com os professores ao vivo.

Disponibilização de material de estudo doutrinário e jurisprudencial.

Aulas quinzenais que possibilita leitura de material de apoio.

Dinâmica das aulas com diversidade de professores a cada tema.

Discussão de questões atuais e polêmicas a cada aula.

Análise de jurisprudência temática.

Os principais conflitos sociais da atualidade esbarram na Responsabilidade Civil. Neste 
sentido, a pós em Responsabilidade Civil tem como principal objetivo enfrentar os temas 
de maior relevância nesta área com profundidade e capacitação para profissionais que 
militam nesta área.

RESPONSABILIDADE CIVIL
PÓS-PREMIUM EM 



CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO
MÓDULO I - TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL

1 - Disciplina: Funções e fronteiras da Responsabilidade Civil. Responsabilidade negocial e extranegocial. O 

ilícito e suas eficácias (CH AULA 60h)

 • Perspectivas Funcionais da RC para o século XXI

 • Função compensatória da RC

 • Função Punitiva da RC

 • Função preventiva da RC

 • Função Promocional da RC

 • Confluências entre Responsabilidade civil e penal

 • A Filosofia da RC

 • RC na Análise Econômica do Direito

 • Políticas públicas de RC

 • RC e Liberdades Fundamentais

 • A dicotomia responsabilidade contratual/extracontratual

 •  A responsabilidade civil e a boa-fé objetiva

 • O problema da prescrição na responsabilidade contratual e aquiliana

 • Responsabilidade civil pré-contratual

 • Responsabilidade civil pós-contratual

 • A RC pelo ilícito lucrativo 

 • O ilícito civil e suas eficácias

 • Tutela inibitória e de remoção do ilícito

 • A Responsabilidade civil e o enriquecimento injustificado

 • O lucro da intervenção

2 - Disciplina: Espécies de ilícito: culpa e abuso do direito. Espécies de dano: patrimonial; moral; do dano moral 

ao dano extrapatrimonial (CH AULA 60h)

 • A RC por abuso do direito

 • O papel da culpa na RC e sua evolução

 • A morte da culpa na responsabilidade contratual

 • As excludentes da Ilicitude civil

 • Cláusulas contratuais de exclusão e limitação de responsabilidade

 • A evolução do conceito de dano

 • Lucros Cessantes no dano patrimonial

 • Dano patrimonial: Interesse positivo e negativo

 • Dano Patrimonial Puro

 • RC pela perda de uma chance

 • O dano moral no direito civil constitucional

 • A essência do Dano moral

 • Quantificação do dano moral

 • Formas não monetárias de reparação do dano moral

 • Aspectos processuais da Responsabilidade Civil

 • A tipologia do dano extrapatrimonial e a titularidade do direito à reparação

 • Dano existencial

 • Dano ao projeto de vida e dano à vida em relação

 • Dano estético

 • Dano temporal

3 - Disciplina: O nexo causal. A responsabilidade objetiva. A responsabilidade civil e o seguro. Responsabilida-

de Contratual (CH AULA 60h)

 • Do nexo de Imputação ao nexo causal

 • As teorias do nexo causal e sua aplicação em nossos tribunais

 • As excludentes da RC

 • Causalidade alternativa e causalidade virtual

 • A teoria objetiva da Responsabilidade civil

 • RC por ato lícito

 • A teoria do Risco

 • A Responsabilidade objetiva no direito do trabalho

 • Mitigação de danos na RC Objetiva

 • A securitização da Responsabilidade Civil

 • Os contratos de seguros e a RC

 • Seguro ambiental

 • Seguro médico

 • O inadimplemento e o processo obrigacional

 • RC por mora, inadimplemento absoluto e violação positiva do contrato

 • Consequências da RC contratual: Juros/cláusula penal/ arras

MÓDULO II - PARTE ESPECIAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL

1 - Disciplina: RC pelo fato de terceiro. RC no Código de Defesa do Consumidor. RC do Estado. RC ambiental (CH 

AULA 60h)

 • Responsabilidade Civil dos pais por danos causados pelos filhos contra terceiros

 • RC Curadores e apoiadores por atos de pessoas com deficiência psíquica

 • RC dos estabelecimentos educacionais

 • RC por danos causados/sofridos por animais

 • RC dos empregadores por danos causados por empregados

 • RC pelo vício e fato do produto/serviço 

 • Dano moral no CDC e RC pelo desvio produtivo do tempo

 • A responsabilidade civil do comerciante no comércio eletrônico

 • O regime de responsabilidade objetiva do CDC

 • RC pelo risco do desenvolvimento

 • Responsabilidade do Estado por violação de direitos humanos em perspectiva comparada

 • Responsabilidade do estado pelo procedimento

 • Responsabilidade civil do Estado por omissão

 • RC Estado como garantidor de direitos fundamentais

 • Risco, erro e inovação na RC do agente público

 • A teoria do risco no direito ambiental

 • O dano ambiental

 • Responsabilidade civil pelo dano enorme

 • Dano Moral Coletivo

 • RC do Estado pelo licenciamento ambiental

2 - Disciplina: Responsabilidade Civil Médica. Responsabilidade Civil e Direitos Fundamentais. RC e proteção de 

dados. RC e Inteligência Artificial (CH AULA 60h)

 • RC por violação da autodeterminação paciente

 • RC por erro médico

 • RC hospitalar

 • Wrong actions

 • Perda de uma chance no direito médico

 • RC por violação da imagem, intimidade e privacidade

 • RC e hate speech

 • RC e direito ao esquecimento

 • RC e discriminação

 • Dano à honra da pessoa natural e jurídica

 • O Direito Fundamental à Proteção dos Dados

 • Decisões automatizadas e RC

 • Regimes subjetivo e objetivo de RC

 • RC das plataformas

 • RC do controlador por fato do operador

 • Os danos produzidos pela IA no capitalismo de vigilância

 • RC e discriminação algorítmica

 • Projetos & propostas regulatórias da RC: Europa e Brasil

 • Riscos do desenvolvimento, RC do produtor e outros enquadramentos

 • Responsabilidade Civil: personificação eletrônica e seguros obrigatórios

3 - Disciplina: RC e Direito de Família. RC nos transportes. RC na incorporação imobiliária. RC nos grupos societários 

(CH AULA 60h)

 • A RC pela omissão de cuidado

 • RC por alienação parental

 • RC dos pais pelos filhos na vida digital

 • RC entre cônjuges e companheiros

 • RC na adoção

 • Danos no transporte terrestre

 • RC no transporte aéreo

 • RC de veículos autônomos

 • RC transporte marítimo

 • RC e drones

 • RC pelos vícios construtivos

 • Responsabilidade do empreendedor imobiliário

 • Responsabilidade do adquirente pela resilição e resolução da Incorporação

 • Dano concorrencial

 • Responsabilidade por violação de direitos de propriedade intelectual

 • RC nos grupos societários 

 • Compliance e Responsabilidade societária

 • A desconsideração da personalidade decorrente da responsabilidade da pessoa jurídica

 • RC Advogado

 • RC Cartorial 

**Havendo necessidade, o conteúdo programático poderá ser alterado sem aviso prévio.



MÓDULO I - TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL

1 - Disciplina: Funções e fronteiras da Responsabilidade Civil. Responsabilidade negocial e extranegocial. O 

ilícito e suas eficácias (CH AULA 60h)

 • Perspectivas Funcionais da RC para o século XXI

 • Função compensatória da RC

 • Função Punitiva da RC

 • Função preventiva da RC

 • Função Promocional da RC

 • Confluências entre Responsabilidade civil e penal

 • A Filosofia da RC

 • RC na Análise Econômica do Direito

 • Políticas públicas de RC

 • RC e Liberdades Fundamentais

 • A dicotomia responsabilidade contratual/extracontratual

 •  A responsabilidade civil e a boa-fé objetiva

 • O problema da prescrição na responsabilidade contratual e aquiliana

 • Responsabilidade civil pré-contratual

 • Responsabilidade civil pós-contratual

 • A RC pelo ilícito lucrativo 

 • O ilícito civil e suas eficácias

 • Tutela inibitória e de remoção do ilícito

 • A Responsabilidade civil e o enriquecimento injustificado

 • O lucro da intervenção

2 - Disciplina: Espécies de ilícito: culpa e abuso do direito. Espécies de dano: patrimonial; moral; do dano moral 

ao dano extrapatrimonial (CH AULA 60h)

 • A RC por abuso do direito

 • O papel da culpa na RC e sua evolução

 • A morte da culpa na responsabilidade contratual

 • As excludentes da Ilicitude civil

 • Cláusulas contratuais de exclusão e limitação de responsabilidade

 • A evolução do conceito de dano

 • Lucros Cessantes no dano patrimonial

 • Dano patrimonial: Interesse positivo e negativo

 • Dano Patrimonial Puro

 • RC pela perda de uma chance

 • O dano moral no direito civil constitucional

 • A essência do Dano moral

 • Quantificação do dano moral

 • Formas não monetárias de reparação do dano moral

 • Aspectos processuais da Responsabilidade Civil

 • A tipologia do dano extrapatrimonial e a titularidade do direito à reparação

 • Dano existencial

 • Dano ao projeto de vida e dano à vida em relação

 • Dano estético

 • Dano temporal

3 - Disciplina: O nexo causal. A responsabilidade objetiva. A responsabilidade civil e o seguro. Responsabilida-

de Contratual (CH AULA 60h)

 • Do nexo de Imputação ao nexo causal

 • As teorias do nexo causal e sua aplicação em nossos tribunais

 • As excludentes da RC

 • Causalidade alternativa e causalidade virtual

 • A teoria objetiva da Responsabilidade civil

 • RC por ato lícito

 • A teoria do Risco

 • A Responsabilidade objetiva no direito do trabalho

 • Mitigação de danos na RC Objetiva

 • A securitização da Responsabilidade Civil

 • Os contratos de seguros e a RC

 • Seguro ambiental

 • Seguro médico

 • O inadimplemento e o processo obrigacional

 • RC por mora, inadimplemento absoluto e violação positiva do contrato

 • Consequências da RC contratual: Juros/cláusula penal/ arras

MÓDULO II - PARTE ESPECIAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL

1 - Disciplina: RC pelo fato de terceiro. RC no Código de Defesa do Consumidor. RC do Estado. RC ambiental (CH 

AULA 60h)

 • Responsabilidade Civil dos pais por danos causados pelos filhos contra terceiros

 • RC Curadores e apoiadores por atos de pessoas com deficiência psíquica

 • RC dos estabelecimentos educacionais

 • RC por danos causados/sofridos por animais

 • RC dos empregadores por danos causados por empregados

 • RC pelo vício e fato do produto/serviço 

 • Dano moral no CDC e RC pelo desvio produtivo do tempo

 • A responsabilidade civil do comerciante no comércio eletrônico

 • O regime de responsabilidade objetiva do CDC

 • RC pelo risco do desenvolvimento

 • Responsabilidade do Estado por violação de direitos humanos em perspectiva comparada

 • Responsabilidade do estado pelo procedimento

 • Responsabilidade civil do Estado por omissão

 • RC Estado como garantidor de direitos fundamentais

 • Risco, erro e inovação na RC do agente público

 • A teoria do risco no direito ambiental

 • O dano ambiental

 • Responsabilidade civil pelo dano enorme

 • Dano Moral Coletivo

 • RC do Estado pelo licenciamento ambiental

2 - Disciplina: Responsabilidade Civil Médica. Responsabilidade Civil e Direitos Fundamentais. RC e proteção de 

dados. RC e Inteligência Artificial (CH AULA 60h)

 • RC por violação da autodeterminação paciente

 • RC por erro médico

 • RC hospitalar

 • Wrong actions

 • Perda de uma chance no direito médico

 • RC por violação da imagem, intimidade e privacidade

 • RC e hate speech

 • RC e direito ao esquecimento

 • RC e discriminação

 • Dano à honra da pessoa natural e jurídica

 • O Direito Fundamental à Proteção dos Dados

 • Decisões automatizadas e RC

 • Regimes subjetivo e objetivo de RC

 • RC das plataformas

 • RC do controlador por fato do operador

 • Os danos produzidos pela IA no capitalismo de vigilância

 • RC e discriminação algorítmica

 • Projetos & propostas regulatórias da RC: Europa e Brasil

 • Riscos do desenvolvimento, RC do produtor e outros enquadramentos

 • Responsabilidade Civil: personificação eletrônica e seguros obrigatórios

3 - Disciplina: RC e Direito de Família. RC nos transportes. RC na incorporação imobiliária. RC nos grupos societários 

(CH AULA 60h)

 • A RC pela omissão de cuidado

 • RC por alienação parental

 • RC dos pais pelos filhos na vida digital

 • RC entre cônjuges e companheiros

 • RC na adoção

 • Danos no transporte terrestre

 • RC no transporte aéreo

 • RC de veículos autônomos

 • RC transporte marítimo

 • RC e drones

 • RC pelos vícios construtivos

 • Responsabilidade do empreendedor imobiliário

 • Responsabilidade do adquirente pela resilição e resolução da Incorporação

 • Dano concorrencial

 • Responsabilidade por violação de direitos de propriedade intelectual

 • RC nos grupos societários 

 • Compliance e Responsabilidade societária

 • A desconsideração da personalidade decorrente da responsabilidade da pessoa jurídica

 • RC Advogado

 • RC Cartorial 

**Havendo necessidade, o conteúdo programático poderá ser alterado sem aviso prévio.



MÓDULO I - TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL

1 - Disciplina: Funções e fronteiras da Responsabilidade Civil. Responsabilidade negocial e extranegocial. O 

ilícito e suas eficácias (CH AULA 60h)

 • Perspectivas Funcionais da RC para o século XXI

 • Função compensatória da RC

 • Função Punitiva da RC

 • Função preventiva da RC

 • Função Promocional da RC

 • Confluências entre Responsabilidade civil e penal

 • A Filosofia da RC

 • RC na Análise Econômica do Direito

 • Políticas públicas de RC

 • RC e Liberdades Fundamentais

 • A dicotomia responsabilidade contratual/extracontratual

 •  A responsabilidade civil e a boa-fé objetiva

 • O problema da prescrição na responsabilidade contratual e aquiliana

 • Responsabilidade civil pré-contratual

 • Responsabilidade civil pós-contratual

 • A RC pelo ilícito lucrativo 

 • O ilícito civil e suas eficácias

 • Tutela inibitória e de remoção do ilícito

 • A Responsabilidade civil e o enriquecimento injustificado

 • O lucro da intervenção

2 - Disciplina: Espécies de ilícito: culpa e abuso do direito. Espécies de dano: patrimonial; moral; do dano moral 

ao dano extrapatrimonial (CH AULA 60h)

 • A RC por abuso do direito

 • O papel da culpa na RC e sua evolução

 • A morte da culpa na responsabilidade contratual

 • As excludentes da Ilicitude civil

 • Cláusulas contratuais de exclusão e limitação de responsabilidade

 • A evolução do conceito de dano

 • Lucros Cessantes no dano patrimonial

 • Dano patrimonial: Interesse positivo e negativo

 • Dano Patrimonial Puro

 • RC pela perda de uma chance

 • O dano moral no direito civil constitucional

 • A essência do Dano moral

 • Quantificação do dano moral

 • Formas não monetárias de reparação do dano moral

 • Aspectos processuais da Responsabilidade Civil

 • A tipologia do dano extrapatrimonial e a titularidade do direito à reparação

 • Dano existencial

 • Dano ao projeto de vida e dano à vida em relação

 • Dano estético

 • Dano temporal

3 - Disciplina: O nexo causal. A responsabilidade objetiva. A responsabilidade civil e o seguro. Responsabilida-

de Contratual (CH AULA 60h)

 • Do nexo de Imputação ao nexo causal

 • As teorias do nexo causal e sua aplicação em nossos tribunais

 • As excludentes da RC

 • Causalidade alternativa e causalidade virtual

 • A teoria objetiva da Responsabilidade civil

 • RC por ato lícito

 • A teoria do Risco

 • A Responsabilidade objetiva no direito do trabalho

 • Mitigação de danos na RC Objetiva

 • A securitização da Responsabilidade Civil

 • Os contratos de seguros e a RC

 • Seguro ambiental

 • Seguro médico

 • O inadimplemento e o processo obrigacional

 • RC por mora, inadimplemento absoluto e violação positiva do contrato

 • Consequências da RC contratual: Juros/cláusula penal/ arras

MÓDULO II - PARTE ESPECIAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL

1 - Disciplina: RC pelo fato de terceiro. RC no Código de Defesa do Consumidor. RC do Estado. RC ambiental (CH 

AULA 60h)

 • Responsabilidade Civil dos pais por danos causados pelos filhos contra terceiros

 • RC Curadores e apoiadores por atos de pessoas com deficiência psíquica

 • RC dos estabelecimentos educacionais

 • RC por danos causados/sofridos por animais

 • RC dos empregadores por danos causados por empregados

 • RC pelo vício e fato do produto/serviço 

 • Dano moral no CDC e RC pelo desvio produtivo do tempo

 • A responsabilidade civil do comerciante no comércio eletrônico

 • O regime de responsabilidade objetiva do CDC

 • RC pelo risco do desenvolvimento

 • Responsabilidade do Estado por violação de direitos humanos em perspectiva comparada

 • Responsabilidade do estado pelo procedimento

 • Responsabilidade civil do Estado por omissão

 • RC Estado como garantidor de direitos fundamentais

 • Risco, erro e inovação na RC do agente público

 • A teoria do risco no direito ambiental

 • O dano ambiental

 • Responsabilidade civil pelo dano enorme

 • Dano Moral Coletivo

 • RC do Estado pelo licenciamento ambiental

2 - Disciplina: Responsabilidade Civil Médica. Responsabilidade Civil e Direitos Fundamentais. RC e proteção de 

dados. RC e Inteligência Artificial (CH AULA 60h)

 • RC por violação da autodeterminação paciente

 • RC por erro médico

 • RC hospitalar

 • Wrong actions

 • Perda de uma chance no direito médico

 • RC por violação da imagem, intimidade e privacidade

 • RC e hate speech

 • RC e direito ao esquecimento

 • RC e discriminação

 • Dano à honra da pessoa natural e jurídica

 • O Direito Fundamental à Proteção dos Dados

 • Decisões automatizadas e RC

 • Regimes subjetivo e objetivo de RC

 • RC das plataformas

 • RC do controlador por fato do operador

 • Os danos produzidos pela IA no capitalismo de vigilância

 • RC e discriminação algorítmica

 • Projetos & propostas regulatórias da RC: Europa e Brasil

 • Riscos do desenvolvimento, RC do produtor e outros enquadramentos

 • Responsabilidade Civil: personificação eletrônica e seguros obrigatórios

3 - Disciplina: RC e Direito de Família. RC nos transportes. RC na incorporação imobiliária. RC nos grupos societários 

(CH AULA 60h)

 • A RC pela omissão de cuidado

 • RC por alienação parental

 • RC dos pais pelos filhos na vida digital

 • RC entre cônjuges e companheiros

 • RC na adoção

 • Danos no transporte terrestre

 • RC no transporte aéreo

 • RC de veículos autônomos

 • RC transporte marítimo

 • RC e drones

 • RC pelos vícios construtivos

 • Responsabilidade do empreendedor imobiliário

 • Responsabilidade do adquirente pela resilição e resolução da Incorporação

 • Dano concorrencial

 • Responsabilidade por violação de direitos de propriedade intelectual

 • RC nos grupos societários 

 • Compliance e Responsabilidade societária

 • A desconsideração da personalidade decorrente da responsabilidade da pessoa jurídica

 • RC Advogado

 • RC Cartorial 

**Havendo necessidade, o conteúdo programático poderá ser alterado sem aviso prévio.
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ilícito e suas eficácias (CH AULA 60h)

 • Perspectivas Funcionais da RC para o século XXI

 • Função compensatória da RC

 • Função Punitiva da RC

 • Função preventiva da RC

 • Função Promocional da RC
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 • As excludentes da RC

 • Causalidade alternativa e causalidade virtual

 • A teoria objetiva da Responsabilidade civil

 • RC por ato lícito

 • A teoria do Risco

 • A Responsabilidade objetiva no direito do trabalho

 • Mitigação de danos na RC Objetiva
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MÓDULO II - PARTE ESPECIAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL
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 • O regime de responsabilidade objetiva do CDC

 • RC pelo risco do desenvolvimento

 • Responsabilidade do Estado por violação de direitos humanos em perspectiva comparada

 • Responsabilidade do estado pelo procedimento

 • Responsabilidade civil do Estado por omissão
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2 - Disciplina: Responsabilidade Civil Médica. Responsabilidade Civil e Direitos Fundamentais. RC e proteção de 

dados. RC e Inteligência Artificial (CH AULA 60h)

 • RC por violação da autodeterminação paciente

 • RC por erro médico

 • RC hospitalar

 • Wrong actions
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 • RC por violação da imagem, intimidade e privacidade

 • RC e hate speech

 • RC e direito ao esquecimento

 • RC e discriminação

 • Dano à honra da pessoa natural e jurídica

 • O Direito Fundamental à Proteção dos Dados

 • Decisões automatizadas e RC

 • Regimes subjetivo e objetivo de RC

 • RC das plataformas

 • RC do controlador por fato do operador

 • Os danos produzidos pela IA no capitalismo de vigilância

 • RC e discriminação algorítmica

 • Projetos & propostas regulatórias da RC: Europa e Brasil

 • Riscos do desenvolvimento, RC do produtor e outros enquadramentos

 • Responsabilidade Civil: personificação eletrônica e seguros obrigatórios

3 - Disciplina: RC e Direito de Família. RC nos transportes. RC na incorporação imobiliária. RC nos grupos societários 

(CH AULA 60h)

 • A RC pela omissão de cuidado

 • RC por alienação parental

 • RC dos pais pelos filhos na vida digital

 • RC entre cônjuges e companheiros

 • RC na adoção

 • Danos no transporte terrestre

 • RC no transporte aéreo

 • RC de veículos autônomos

 • RC transporte marítimo

 • RC e drones

 • RC pelos vícios construtivos

 • Responsabilidade do empreendedor imobiliário

 • Responsabilidade do adquirente pela resilição e resolução da Incorporação

 • Dano concorrencial

 • Responsabilidade por violação de direitos de propriedade intelectual

 • RC nos grupos societários 

 • Compliance e Responsabilidade societária

 • A desconsideração da personalidade decorrente da responsabilidade da pessoa jurídica

 • RC Advogado

 • RC Cartorial 

**Havendo necessidade, o conteúdo programático poderá ser alterado sem aviso prévio.
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