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Na matéria serão abordados temas relevantes do direito das obrigações, propiciando aos alunos uma visão geral
desta relevante área do direito (v. abaixo os temas das aulas). Nesta eletiva será dada preferência a temas novos, não
vistos na matéria obrigatória “obrigações e contratos”. Em realidade, nesta matéria obrigatória e condensada, são
enfocados temas ligados à temática da “teoria geral dos contratos” e não ao direito das obrigações. A presente matéria
vem, portanto, suprir uma lacuna. Nela serão estudados diversos temas de “direito das obrigações” que formam a
base do direito privado, fundamentais para a compreensão das relações negociais privadas, como obrigações
alternativas, solidárias e pecuniárias, cláusula penal e arras ou sinal. Além disso, foram incluídos na ementa temas
que tradicionalmente não são abordados em outros semestres por falta de tempo hábil. Assim, mesmo o aluno
familiarizado com o direito das obrigações poderá se atualizar e aprofundar seu conhecimento.
A matéria trabalha com três objetivos principais: (i) propiciar uma visão geral sobre os temas relevantes do direito
das obrigações, de modo que o aluno ainda não totalmente familiarizado com os conceitos básicos possa com eles se
familiarizar; (ii) enfocar questões atuais ligadas à matéria, de maneira que o aluno já familiarizado possa se atualizar
e ter contato com discussões na fronteira do pensamento da matéria; e (iii) trabalhar sempre com análises de casos
concretos, sobretudo julgados do STJ. Assim, o(a) aluno(a) será capaz de compreender o sistema do direito das
obrigações, fazer conexões com a atualidade e solucionar problemas concretos.
Aulas interativas, construídas a partir de casos ou problemas concretos, com estímulo à análise crítica, seja da
doutrina, da jurisprudência e/ou da legislação. Em algumas aulas, contar-se-á com a participação de professores
convidados, especialistas nas matérias lecionadas.
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.
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.
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito.
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.
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.
Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas.

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural.
X 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.
X Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.

AULA

X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos.
Outras: Dominar as técnicas de formação, controle e interpretação dos negócios jurídicos conforme sua abordagem
X
pela doutrina e pelos tribunais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
TEMA

1

Apresentação e introdução ao curso

2

Conceito e estrutura das obrigações

3

Obrigações de dar coisa incerta

4

Obrigações pecuniárias

5

Obrigações alternativas / obrigações divisíveis e indivisíveis

6

Obrigações solidárias

7

Pagamento 1
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8

Pagamento 2

9

Prova 1

10

Pagamento 3

11

Inadimplemento: mora

12

Impossibilidade

13

Das perdas e danos

14

Da cláusula penal e arras ou sinal
X Advocacia Empresarial
X Carreiras Públicas

TRILHA

Regulação
Justiça e Sociedade
Tecnologias

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

Duas provas escritas dissertativas, valendo cada uma 50% da nota final.
MIRAGEM, Bruno. Direito civil: obrigações. São Paulo: Saraiva, 2017.
NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 4. ed. São Paulo: Saraiva
LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore (coord.) Obrigações. São Paulo: Atlas, 2011.
CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro et. al. (Coord.). Direito em tempos de crise: Covid-19, vol. 5: direito privado.
São Paulo: Quartier Latin, 2020.
DE FILIPPI, Primavera; WRIGHT, Aaron. Blockchain and the law: the rule of code, 2018.
MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil, vol. VI: direito das obrigações. Coimbra: Almedina, 2012.
TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
TERRA, Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz (Coord.). Inexecução das obrigações:
pressupostos, evolução e remédios. São Paulo: Processo, 2020.
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