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1 | EMENTA 
 

Estudo e discussão a respeito da teoria geral do direito das obrigações tendo como fonte os contratos e os atos 
unilaterais de vontade. 

 
2 | OBJETIVOS  
 

2.1 | OBJETIVOS GERAIS 
 

Compreender o surgimento, o desenvolvimento e a extinção das relações jurídicas de caráter relativo e conteúdo 
patrimonial. 

 
2.2. |OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Conceituar a relação jurídico-obrigacional e examinar-lhe a estrutura característica: crédito, débito, prestação. 
Classificar as relações jurídico-obrigacionais e analisar a respectiva disciplina normativa. Analisar o adimplemento 
da prestação e seus sucedâneos, bem como apreciar as decorrências da mora e do inadimplemento. 

 
3 | CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Obrigação – Acepções do Vocábulo e Conceito de Obrigação – Obrigação Natural e Obrigação Civil. 
2. Estrutura da Relação Jurídico-Obrigacional 
3. Classificação das Obrigações 
 a) Quanto ao Objeto 

 a.1) Obrigações de Dar 
a.2) Obrigação de Dar Coisa Certa 
a.3) Obrigação de Dar Coisa Incerta 
a.4) Obrigação de Restituir 
a.5) Obrigações de Fazer 
a.6) Obrigação de Não Fazer 
a.7) Obrigações Simples e Obrigações Complexas 
a.8) Obrigações Alternativas 
a.9) Obrigações Facultativas 
a.10) Obrigações Divisíveis e Obrigações Indivisíveis 

 b) Quanto aos Sujeitos 
  b.1) Obrigações de Mão Comum ou Obrigações Mancomunadas 
  b.2) Obrigações Solidárias (solidariedade ativa e passiva) 
4. Cláusula Penal 
5. Juros 
6. Prestação Pecuniária e dívidas de valor 
7. Extinção das Obrigações 

a) Adimplemento 
b) Legitimação ativa e passiva para o adimplemento 
c) Objeto do adimplemento 
d) Lugar do adimplemento 
e) Tempo do adimplemento 
f) Prova – Quitação 
g) Outras formas de adimplemento – pagamento em consignação, pagamento com sub-rogação, dação 
em pagamento, novação, compensação, confusão, remissão e transação. 
 
 

8. Mora e Inadimplemento 
 a) Caso Fortuito e Força Maior 
 b) Cláusulas de Não-Indenizar 

c) Perdas e Danos 
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4 | METODOLOGIA 
 

O conteúdo programático será ministrado mediante aulas teórico-expositivas, com utilização de recursos 
audiovisuais, comparação doutrinária e interpretativa, leituras complementares, estudo dirigido e análise de 
decisões. A atuação do corpo discente ocorrerá por intermédio de atividades individuais e em grupo, pesquisas 
legais, avaliações e seminários, além da participação em sala de aula e das atividades programadas. 

 
5 | AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM  
 

5.1 | CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

O acadêmico será submetido a pelo menos duas avaliações semestrais, com atribuição de nota de zero a dez 
cada, além da possibilidade de parte da nota ser composta pela realização de outras atividades/avaliações. 
 
A nota final será obtida pela média aritmética de todos os resultados obtidos pelo aluno, incluindo, se o caso, a 
atividade extra de recuperação, de caráter facultativo, a saber: 
 
MÉDIA FINAL = (avaliação 1 + avaliação 2) / 2 
ou 
MÉDIA FINAL = (avaliação 1 + atividade extra de recuperação facultativa + avaliação 2) / 3 
 
5.2 | INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 
A avaliação do processo de aprendizagem se dará mediante a realização de provas dissertativas, testes objetivos, 
avaliações orais e/ou trabalhos individuais e em grupo, a critério do docente, a partir de dinâmicas e pesquisas 
legais, jurisprudenciais e doutrinárias, abrangendo também a verificação do desempenho e participação do 
acadêmico em sala de aula e nas atividades propostas, valorizando-se uma postura ativa, crítica e reflexiva. 
 
5.3 | ESTRATÉGIA DE RECUPERAÇÃO 

 
No que se refere às estratégias de recuperação, após a primeira ou segunda avaliação do período, e ciente da 
nota obtida, poderá o acadêmico que obteve nota igual ou inferior a 5,0 (cinco), facultativamente, buscar o 
aprofundamento e revisão da matéria ministrada, apresentando e participando de atividade extra, que servirá de 
apoio e recuperação do conteúdo programático eventualmente deficitário. 
 
A atividade extra e a data de entrega serão apresentadas pelo docente, podendo tratar-se de pesquisa, 
participação em audiências, seminários, avaliação (escrita, objetiva ou oral) e/ou elaboração de trabalhos 
acadêmicos.  
 
A não realização da atividade de recuperação não trará prejuízos aos demais alunos, pois não haverá interferência 
no processo de avaliação de aprendizagem regular. 
 
A realização da atividade extra pelo aluno que não obteve avaliação positiva na primeira avaliação servirá, em 
sendo o caso de efetivo aproveitamento, de conceito de no máximo até 10,0 (dez), a ser acrescido no cálculo da 
média semestral. 
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8 | INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES 
 
O conteúdo programático será desenvolvido em sala de aula, com o auxílio de recursos audiovisuais de 
multimídia, nos laboratórios de informática e na biblioteca do curso. 
 
Disponível também o site https://denisprferraz.wordpress.com, com a disponibilização de materiais e 
desenvolvimento do conteúdo programático. 
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