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PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDO – 2023 

 

  

 

1. Docente responsável: Marcel Edvar Simões 

 

2.  Séries aos quais o grupo é destinado: 2º ao 5º ano  

 
3. Tema/Título: Direito dos contratos e Direito da responsabilidade civil aplicados à 

prática 

 
4. Objetivo: O grupo se propõe a examinar, com profundidade teórica e prática, as duas 

principais fontes de relações jurídicas obrigacionais, a saber, o contrato e o fato ilícito 

danoso. Os encontros promoverão a análise vertical da matéria contratual e do 

chamado Direito de Danos, dando enfoque a temas contemporâneos de grande 

incidência na prática profissional na área jurídica, sem descuidar da devida densidade 

teórica. No que tange ao Direito dos Contratos, será dada atenção, também, à redação 

de instrumentos contratuais; já no que concerne à responsabilidade civil 

extracontratual, serão versados casos especiais de responsabilidade e a metodologia 

de aferição e quantificação dos danos materiais e morais, indispensável à atuação na 

área do contencioso judicial. 

 
5. Metodologia: Os encontros serão divididos em duas partes: na primeira, haverá a 

apresentação de um seminário pelos alunos com base em textos pré-selecionados ou 

na análise de instrumentos contratuais. Na segunda parte, o Professor ministrará uma 

aula expositiva, também acompanhada de debates com os alunos. 
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6. Avaliação: Os membros do grupo serão avaliados por meio da apresentação de 

seminários versando sobre temas específicos do temário, bem como através da 

apresentação de um artigo científico ao final do ano, voltado para a publicação em 

revista científica ou obra coletiva. 

7. Cronograma (data e conteúdo programático de cada reunião) 

 

Os encontros ocorrerão aos sábados, das 10:00 às 12:30, nas seguintes datas: 

 

15/04 – Tema: Teoria Geral do Contrato, operações econômicas e interpretação do 

contrato. 

 

29/04 – Tema: A importância do método de estudo clause oriented e sua ligação com os 

elementos de existência, requisitos de validade e fatores do eficácia do contrato. 

 

13/05 – Tema: Novas figuras contratuais. Contratos de propriedade intelectual. 

 

27/05 – Tema: Contrato de locação e contratos imobiliários. 

 

03/06 – Tema: Contrato de prestação de serviços e outros contratos relacionados com o 

trabalho humano. 

 

17/06 – Tema: Contratos empresariais em espécie. 

 

05/08 – Tema: Funções da responsabilidade civil e teorias sobre o dano.  

 

19/08 – Tema: Prática das ações de indenização por dano material. 
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02/09 – Tema: Prática das ações de indenização por dano moral. 

 

16/09 – Tema: Responsabilidade civil nas relações de consumo. Responsabilidade civil 

dos bancos. 

 

30/09 – Tema: Responsabilidade civil no contrato de transporte (inclusive transporte 

aéreo) e acidentes de trânsito. 

 

07/10 – Tema: Responsabilidade civil, inteligência artificial e novas tecnologias. 

 

21/10 – Tema: Responsabilidade civil por erro judiciário. Responsabilidade civil nas 

relações familiares.  
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(A relação completa dos textos a serem estudados pelo grupo durante o ano será 

divulgada na data do primeiro encontro) 

 

 

 

  

 

 
 
 
 


