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2. EMENTA 

1. Introdução geral ao Direito das Obrigações.  

2. Modalidades das obrigações.  

3. Transmissão das obrigações.  

4. Adimplemento e outras formas de extinção das obrigações.  

5. Inadimplemento das obrigações.  

6. Consequências do inadimplemento das obrigações. 

 7. Atos unilaterais.  

8. Preferências e privilégios creditórios. 
 
 

3. JUSTIFICATIVA 
 
O estudo do direito obrigacional na sistemática jurídica atual possui importantes reflexos na vida 
econômica, em razão do aumento quantitativo e qualitativo de relações jurídicas obrigacionais do 
mundo pós-moderno e consumerista. Por meio do estabelecimento de relações obrigacionais, 
estrutura-se o regime econômico, reforça-se a autonomia da vontade entre os particulares na 
esfera patrimonial, possibilitando a geração e circulação de riquezas. Contudo, há que se ressaltar 
que a nova realidade dos direitos patrimoniais ligados à propriedade e ao crédito merecem tutela 
especial, na medida em que atuam como instrumento da realização da dignidade da pessoa 
humana, mediante a despatrimonialização das relações jurídicas e repersonalização do direito 
privado, superando o individualismo e centrando-se na pessoa humana e nos seus valores 
existenciais. 
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4. OBJETIVO 
 
 
Objetivo Geral: Ao final da disciplina, o estudante será capaz de compreender a estrutura da 
relação jurídica obrigacional e suas principais características.  
 
Objetivos Específicos: Habilitar o aluno a utilizar elementos de doutrina, jurisprudência e legislação 
componentes da relação obrigacional; Valer-se de espírito crítico referente à matéria, de forma que 
compreendendo a dogmática possa ir além da norma jurídica, da jurisprudência e dos textos 
estudados; Conjugar a patrimonialidade de relação obrigacional com os aspectos do fenômeno da 
repersonalização do direito privado, com especial ênfase aos direitos das partes vinculadas. 
 
 

 

 

 

 

5. PROGRAMA 

 
1. Introdução geral ao Direito das Obrigações 
1.1. Enfoque civil-constitucional do Direito das Obrigações. 
1.2. Sistematização do Direito das Obrigações no Código Civil. 
1.3.Fontes das obrigações 
1.4.Distinções relativas ao direito obrigacional. 
1.5.As diretrizes do Código Civil e sua repercussão no Direito das Obrigações. 
1.5.1.Socialidade: funcionalização do instituto do contrato 
1.5.2.Eticidade 
1.5.3. Operabilidade 
1.6.Repercussões das mudanças socioeconômicas no direito obrigacional. 
1.6.1. Estado liberal e a principiológica clássica: autonomia da vontade e obrigatoriedade da 
convenção. 
1.6.2. Estado social e a reformulação da base principiológica dos contratos 
1.6.3. Pós-modernidade e transformação dos contratos na sociedade contemporânea: efeitos da 
globalização e os paradigmas da diversidade, confiança e essencialidade. 
1.7. Reformulação do princípio da relatividade pelo princípio da função social do contrato 
1.8. Elementos constitutivos das obrigações 
1.8.1. Construção do conceito de relação obrigacional: simples e complexa 
1.8.2. Sujeitos ativo e passivo 
1.8.3. Conteúdo ou objeto 
1.8.4. Vínculo obrigacional 
1.8.5. Deveres de conduta 
 
2. Modalidades das obrigações 
2.1. Obrigações de dar, entregar e restituir coisa certa. Obrigações de dar coisa incerta. Obrigações 
pecuniárias. 
2.2 Obrigações de fazer e não fazer. 
2.3 Obrigações Alternativas. A escolha 
2.4. Obrigações Facultativas. 
2.5. Obrigações Cumulativas 
2.6. Obrigações Fracionárias ou Conjuntas. 
2.7. Obrigações Divisíveis e Indivisíveis. 
2.8. Obrigações Solidárias. Solidariedade ativa. Solidariedade passiva. Extinção da solidariedade 
2.9. Obrigações Civis e Naturais 
2.10. Obrigações de Meio e de Resultado. Obrigações de Garantia 
2.11. Obrigações condicionais, modais e a termo. 
2.12. Obrigações principais e acessórias. 
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3. Transmissão das obrigações 
3.1. Cessão de crédito. 
3.2. Assunção de dívida 
3.3. Cessão de contrato 
3.4. Outras formas de transmissão das obrigações 
 
4. Adimplemento e outras formas de extinção das obrigações 
4.1. Pessoas vinculadas à obrigação. Situação dos herdeiros. Figuras aproximadas: Promessa de 
fato de 
terceiro, estipulação em favor de terceiro, contrato com pessoa a declarar. 
4.2. Quadro geral das formas de extinção das obrigações. 
4.3. O pagamento. De quem deve ou pode pagar. 
4.4. Daqueles a quem se deve ou se pode pagar. Pagamentos eficazes feitos a um não credor e 
pagamentos ineficazes feitos ao credor. 
4.5. Objeto do pagamento. Obrigações pecuniárias. O princípio do nominalismo. Cláusula de escala 
móvel. 
4.6. Prova do pagamento e presunções de pagamento. Quitação. 
4.7. Lugar e tempo do pagamento. Antecipações de vencimento. 
4.8. O pagamento indevido 
4.9. Pagamento em consignação. 
4.10. Pagamento com sub-rogação. 
4.11. Imputação do pagamento. 
4.12. Dação em pagamento. 
4.13. Novação. 
4.14. Compensação. 
4.15. Confusão. 
4.16. Remissão. 
 
5. Inadimplemento das obrigações: Inadimplemento absoluto e relativo; caso fortuito e força maior; 
resolução. Mora. Espécies. Constituição. Purgação. Consequências e efeitos. 
 
6. Consequências do inadimplemento das obrigações 
6.1. Perdas e danos. 
6.2. Juros 
6.3. Cláusula penal. 
6.4. Arras. 
 
7. Atos unilaterais 
7.1. Promessa de recompensa 
7.2. Gestão de negócios 
7.3. Pagamento indevido 
7.4. Enriquecimento sem causa 
 
8. Preferências e privilégios creditórios 
8.1. Responsabilidade patrimonial 
8.2. “Par conditio creditorum” 
8.3. Insolvabilidade, insolvência e insolvência civil 
8.4. Preferências e privilégios. 
8.5. Quadro geral de credores  
 
 
 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 

 

 
6. METODOLOGIA 

O conteúdo da disciplina será desenvolvido presencialmente e por meio de atividades 
assíncronas, utilizando-se as seguintes plataformas: 

a) Youtube: videoaulas gravadas. Link para o canal será disponibilizado pela docente no 
início das aulas. 

b) Podcast: (Spotify/Anchor/Google Podcasts): postagem de áudios gravados. Link para 
acesso ao conteúdo em áudio será disponibilizado no início das aulas. 

c) Plataforma Microsoft Teams: sala de aula virtual para postagem de materiais 
complementares (slides de aula, textos para leitura, exercícios de fixação e atividades 
avaliativas). Link será disponibilizado no início das aulas. 

 

SEMANA CONTEÚDO ATIVIDADES PREVISTAS 
CARGA-

HORÁRIA 

1 

Início do semestre letivo: Revisão 
geral, 

apresentação da disciplina, 
metodologia,indicação de 

materiais, leitura do plano de 
ensino, referências, etc. 

 

Aula presencial 
Postagens Microsoft Teams 

6 h/a 
 

2 

1. Introdução geral ao 
Direito das Obrigações 

(direitos reais e 
pessoais, evolução histórica, 

conceito, fontes, elementos, etc) 

Aula presencial 
Videoaula Youtube 

Postagens Microsoft Teams 

6 h/a 
2 h/a 

3 

2 Modalidades das 
obrigações 

(classificação geral; 
obrigações de dar e 

restituir) 

Aula presencial 
Videoaula Youtube 

Postagens Microsoft Teams 
Podcast áudio 

 Avaliação “Classificação das Obrigações”– 
10,0 (individual - Teams) 

6 h/a 
2 h/a 

4 
2 Modalidades das obrigações 

(obrigações de fazer, não fazer) 

Aula presencial 
Videoaula Youtube 

Postagens Microsoft Teams 
Podcast áudio 

6 h/a 
2 h/a 

5 
2 Modalidades das obrigações 

(obrigações alternativas, divisíveis 
e indivisíveis, 

Aula presencial 
Videoaula Youtube 

Postagens Microsoft Teams 
Podcast áudio 

6 h/a 
2 h/a 

6 

2 Modalidades das obrigações  
(obrigações solidárias) 

 
 

3. Transmissão das obrigações. 
 

Aula presencial 
Videoaula Youtube 

Postagens Microsoft Teams 
Podcast áudio 

 Avaliação “Transmissão das Obrigações” – 
10,0 (individual - Teams) 

6 h/a 
2 h/a 

7 

* Avaliação presencial 
 

4. Adimplemento e outras formas 
de extinção das obrigações: regras 

gerais sobre pagamento 

Prova presencial individual (30,0 pts) 
 

Aula presencial 
Videoaula Youtube 

Postagens Microsoft Teams 
Podcast áudio 

 

6 h/a 
1 h/a 
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8 
4. Adimplemento e outras formas 

de extinção das obrigações: 
modalidades 

Vista de prova 
Aula presencial 

Videoaula Youtube 
Postagens Microsoft Teams 

Podcast áudio 
 

6 h/a 
2 h/a 

9 

4. Adimplemento e outras formas 
de extinção das obrigações: 

modalidades 
* 7. Atos unilaterais 

Aula presencial 
Videoaula Youtube 

Postagens Microsoft Teams 
Podcast áudio 

 Avaliação “Atos Unilaterais” – 10,0 
(individual – Teams) 

 

6 h/a 
2 h/a 

10 
4. Adimplemento e outras formas 

de extinção das obrigações: 
modalidades 

Aula presencial 
Videoaula Youtube 

Postagens Microsoft Teams 
Podcast áudio 

6 h/a 
1 h/a 

11 5. Inadimplemento das obrigações: 
Aula presencial 

 
6 h/a 

 

12 

6. Consequências do 
inadimplemento das obrigações. 

 
8. Preferências e Privilégios 

creditórios (noções básicas) 

 
Aula presencial 

Videoaula Youtube 
Postagens Microsoft Teams 

 Avaliação “Inadimplemento das 
Obrigações” – 10,0 (individual – Teams) 

 
 

6 h/a 
        2 h/a 

13 Atividades de fixação/revisão 
Aula presencial 

Questionário on-line (*não pontuado) 
6 h/a 

14 
* Avaliação presencial 

 

Prova presencial individual (30,0 pts) 
Vista de prova 

 

6 h/a 
 

15 Vistas e recuperação 

Avaliação de recuperação da aprendizagem – prova 
individual (60,0) *não há recuperação em relação a 
trabalhos, cujos prazos devem ser rigorosamente 

observados, conforme regras estipuladas na 
Plataforma Teams 

 
Vista da avaliação de recuperação 

6 h/a 
 

  Total 
108 h/a 
(90h) 

 
 

 

9. AVALIAÇÃO 

 

a) 04 (quatro) trabalhos avaliativos escritos individuais (questionários, leituras, fichamentos, 
criação de conteúdo), sobre as temáticas abordadas a cada módulo, no valor de 10,0 (dez) 
pontos cada. As atividades serão apresentadas com antecedência mínima de 3 dias e devem 
ser postadas na plataforma Microsoft Teams dentro do prazo estipulado (em caso de atraso na 
postagem, será descontado 10% (dez por cento) da nota atribuída à avaliação – tolerância 
máxima de 5 dias de atraso). Total: 40,0 (quarenta pontos)  

 

b) 02 (duas) provas escritas (1º e 2º bimestres), com consulta à legislação seca, sobre 
conteúdos determinados pela docente com antecedência de 5 dias no valor de 30,0 pontos. 
Total: 60,0 (sessenta pontos) 

 

c) 01 (uma) avaliação de recuperação de aprendizagem, no valor de 60,0 (sessenta pontos), 
abrangendo a matéria do semestre inteiro, para discentes que possuam frequência acima de 
75% e nota final inferior ao mínimo.  
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SEMANA CONTEÚDO ATIVIDADE 
AVALIATIVA* 

PONTUAÇÃO** 

3 Classificação das 
Obrigações 

Atividade Microsoft Teams, 
individual 

10 pontos 

6 Transmissão das Obrigações Atividade Microsoft Teams, 
individual 

10 pontos 

7 Prova bimestral 1 Presencial 30 pontos 

9 Atos Unilaterais Atividade Microsoft Teams, 
individual 

10 pontos 

12 Inadimplemento das Obrigações Atividade Microsoft Teams, 
individual 

10 pontos 

14 Prova bimestral 2 Presencial 30 pontos 

15 Avaliação de recuperação de 
aprendizagem 

Presencial 60 pontos  
*vide item 9, c) 

OBS: A assiduidade de atividades assíncronas será avaliada com as entregas dentro dos prazos estipulados 

pela docente na Plataforma Teams. 
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Complementar 

OBS: Na plataforma Microsoft Teams serão postados textos de apoio e outras referências, 
como sites, vídeos e links para enriquecer o conteúdo e contribuir para melhor aproveitamento 
final do aluno  

 
 

11. APROVAÇÃO 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:  /  /   

Coordenação do Curso de Graduação em:    
 


