
 
Ação Educativa: 

COVID-19 e suas repercussões sobre os contratos e  
Responsabilidade Civil 

 

PROGRAMAÇÃO 
Coordenação: Ana Rita de Figueiredo Nery  

Carga horária: 10 horas (considerando atividade individual) 

Datas Atividades Ambiente de realização / 
procedimentos / horários 

 
A partir de 11/5/2020 
 
(Média de carga horária 
prevista: 3 h/a) 

 
Assistir Webinário (videoaulas 
gravadas) e ler material de apoio 
 

Tema 1 -  Cumprimento dos 
Contratos em razão das 
repercussões da pandemia 
coronavírus e a Responsabilidade 
do Devedor 
1.1 Impossibilidade de Cumprimento 
1.2 Incerteza de cumprimento ou de 
utilidade da prestação 
1.3 Expectativa Legítima de 
Cumprimento 
 
Tema 2 – Responsabilidade do 
Estado por danos aos particulares 
2.1 Requisitos para a Caracterização 
da Responsabilidade Civil  
2.2 Medidas de polícia x Direitos 
Fundamentais  
2.3 Excesso  
2.4 Desvio de Finalidade 
2.5 Excesso de Poder 
2.6 Omissão Específica do Agente 
 
Tema 3 - Responsabilidade do 
fornecedor por danos 
ao consumidor 
3.1 Acidente de consumo por caso 
fortuito ou de força maior (regime do 
fato do produto ou do serviço) 
3.2 Contratos de Consumo (regime 
de responsabilidade pelos vícios de 
produto ou do serviço) 
 

 
Portal Enfam 
Conforme orientações 
enviadas por e-mail e no 
portal: 
https://www.enfam.jus.br/po
rtal-covid19/ead/ 
 
Horário: livre aos 
participantes 

https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/ead/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/ead/


3.3 Regime Geral de 
responsabilidade por 
inadimplemento da obrigação 
 
Formador/conteudista:  
Bruno Miragem  
 

 
A partir de 15/5/2020 
 
(Média de carga horária 
prevista: 3 h/a) 
 

 
Participar de webinário ou mesa 
redonda ao vivo (videoaulas com 
 conteudistas para esclarecer 
dúvidas, conforme conteúdos/temas 
dos vídeos) 
 
Data e horário e link de participação 
a ser encaminhado aos inscritos 
 

 
Conforme orientações 
enviadas por e-mail e no 
portal: 
https://www.enfam.jus.br/po
rtal-covid19/ead/  
 

 
11/5 a 5/6/2020 
 
(4 h/a) 

 
Participar 5 dias corridos ou 
alternados dos fóruns (período 11/5 
a 22/5) com postagens (conforme 
programação dos fóruns na 
plataforma 
https://www.enfam.jus.br/foruns/)  
 
 
Atividade Individual  
(Registro Reflexivo – até 5/6/2020) 

 
Conforme orientações 
enviadas por e-mail e no 
portal: 
https://www.enfam.jus.br/po
rtal-covid19/ead/ 
 
Sistema EducaEnfam 
(Entrega de Registro 
Reflexivo) 

 

https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/ead/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/ead/
https://www.enfam.jus.br/foruns/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/ead/
https://www.enfam.jus.br/portal-covid19/ead/

