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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  OBRIGAÇÕES E CONTRATOS 

DOCENTE DANIEL PIRES NOVAIS DIAS 

CÓDIGO GRDDIR018 SEMESTRE 2022.1 PERÍODO 3º NATUREZA OBRIGATÓRIA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

1. Introdução; 2. Conceito de obrigação e de contrato; 3. Classificação dos contratos; 4. Princípios gerais das 
obrigações e contratos; 5. Formação dos contratos: regras pré-negociais (culpa in contrahendo); 6. Formação dos 
contratos: vícios da vontade e da declaração; 7. Formação dos contratos: conclusão dos contratos (proposta e 
aceitação); 8. Formação dos contratos: contrato preliminar; 9. Interpretação dos contratos; 10. Transmissão das 
obrigações; 11. Vícios redibitórios e evicção; 12. Extinção dos contratos: adimplemento (pagamento); 13. Extinção dos 
contratos: execução das obrigações; 14. Extinção dos contratos: distrato e resilição unilateral; 15. Extinção dos 
contratos: inadimplemento e mora; 16. Extinção dos contratos: resolução; 17. Extinção dos contratos: impossibilidade 
superveniente; 18. Extinção dos contratos: onerosidade excessiva; 19. Perdas e danos; 20. Culpa post pactumfinitum. 

OBJETIVOS Apresentar a estrutura, a função e os regramentos essenciais do direito das obrigações e da teoria geral dos contratos. 

METODOLOGIA 

Em geral, no início das aulas são passados casos para que os alunos possam, em pequenos grupos e com base em 
leitura prévia, debater e propor soluções. Após esse momento inicial, com a participação de toda a sala, serão 
analisadas criticamente as propostas de solução de cada grupo, obtendo-se com esse processo a compreensão dos 
institutos jurídicos e normas aplicáveis. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Introdução: apresentação do curso 

2 Conceito de obrigação e de contrato 

3 Classificação dos contratos 

4 Princípios gerais das obrigações e contratos 

5 Formação dos contratos: regras pré-negociais (culpa in contrahendo) 

6 Formação dos contratos: vícios da vontade e da declaração 

7 Formação dos contratos: conclusão dos contratos (proposta e aceitação) 

8 Formação dos contratos: contrato preliminar 

9 Interpretação dos contratos 

10 Transmissão das obrigações 

http://www.fgv.br/direitorio


Graduação – Grade Curricular  
 

RAS GR FGV 008 N - Plano de ensino Disc Obrigatória. REV01       Data da última revisão: 25.05.2020 
Praia de Botafogo, 190 | 8º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP: 22250-900 | Brasil 

Tel.: (55 21) 3799-4608 | Fax: (55 21) 3799-5335 | www.fgv.br/direitorio 

 

 

 

 

  

11 Vícios redibitórios e evicção 

12 Extinção dos contratos: adimplemento (pagamento) 

13 Extinção dos contratos: execução das obrigações 

14 Extinção dos contratos: distrato e resilição unilateral 

15 Extinção dos contratos: inadimplemento e mora 

16 Extinção dos contratos: resolução 

17 Extinção dos contratos: impossibilidade superveniente 

18 Extinção dos contratos: onerosidade excessiva 

19 Perdas e danos 

20 Culpa post pactumfinitum 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Duas provas escritas dissertativas, valendo cada uma 50% da nota final. 
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