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EMENTA 

Direitos das obrigações: introdução - noção, estrutura e função das obrigações. Fontes das 
obrigações. Das modalidades das obrigações: obrigações alternativas, conjuntivas e 
facultativas; obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações solidárias; obrigações reais 
(propter rem); obrigações principais e acessórias. Da transmissão, do adimplemento e da 
extinção das obrigações. Do inadimplemento das obrigações. Garantia geral das obrigações: 
meios de conservação da garantia patrimonial; “astreintes”; fianças; privilégios: penhor e 
hipoteca.  

 
OBJETIVOS 

Analisar e compreender o Direito das Obrigações enquanto fonte de conhecimentos 
essenciais ao domínio não apenas do Direito Civil, como da ciência jurídica como um todo. 
Desenvolver o senso crítico no que se refere à atividade do operador do Direito, bem como 
situá-lo na realidade atual. Estimular no futuro profissional da área jurídica o interesse pelo 
Direito, pela interdependência dessa ciência com os demais ramos de conhecimento humano, 
assim como pela ética profissional, postura e necessidade de fácil e adequada expressão 
verbal e escrita. 

 
METODOLOGIA 

Aulas expositivas, seminários, debates, palestras, estudos de caso, trabalhos individuais e                         
em grupo. 
 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE I: 
 

 Direitos das obrigações 
Conceito de obrigação 
Elementos constitutivos 
Distinção entre direitos reais e pessoais 

 Fonte das obrigações – no direito romano e no direito brasileiro 

 Das modalidades das obrigações (dar, fazer e não fazer) 

 Obrigações alternativas, conjuntivas e facultativas 

 Obrigações divisíveis e indivisíveis 

 Obrigações solidárias 

 Obrigações reais (propter rem) 

 Obrigações principais e acessórias 

 Obrigações de meio e de resultado 

 Da transmissão das obrigações 
Cessão de crédito 
Cessão de débito 
Cessão de contrato 
 

UNIDADE II: 
 



 
 Do adimplemento e da extinção das obrigações 

Do pagamento 
Do pagamento por consignação 
Do pagamento com sub-rogação 
Da imputação do pagamento 
Da dação em pagamento 
Da novação 
Da compensação 
Da confusão 
Da remissão de dívidas 

 Inadimplemento: 

 A mora; 

 Perdas e danos; 

 Cláusula Penal; 

 Arras 

 Atos unilaterais; 

 Garantia geral das obrigações: “astreintes”; fianças; privilégios; penhor e hipoteca. 
 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Material enviado por e-mail e quadro. 
 

AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do aluno, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada aluno, assiduidade, dedicação, 
participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica. 
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