
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais 

CURSO: Direito  Período: 4º  

DISCIPLINA: Direito Civil (Obrigações II) Ano: 2017 

CARGA HORÁRIA: 80 horas PRÉ-REQUISITO: Direito Civil (Obrigações I) 

 

EMENTA 

 
Inadimplemento das Obrigações; Inexecução das Obrigações por Fato Inimputável ao 
Devedor; Mora; Perdas e Danos; Juros legais; Cláusula Penal; Arras; Atos Unilaterais 
(Promessa de Recompensa; Gestão de Negócios; Pagamento Indevido e Enriquecimento 
sem causa); Concurso de credores; Idéia geral dos contratos; Formação e Interpretação 
dos contratos; classificação dos contratos; estipulação em favor de terceiros; promessa de 
fato de terceiros; vícios redibitórios; evicção; contratos aleatórios; contrato com pessoa a 
declarar; extinção do contrato. 

 

 

OBJETIVOS 

 
Adquirir competências e habilidades que levam o aluno a compreender os institutos do 
Direito das Obrigações, de acordo com o Código Civil Brasileiro, visando a capacitação 
científica e técnica, além de ampla visão das questões relativas às áreas de concentração 
com intuito de excelência no ensino. Propiciar, também, que o aluno conheça as 
categorias do direito obrigacional, através da adoção das técnicas metodológicas do 
aprendizado das ciências humanas, buscando o domínio dos institutos jurídicos afeitos ao 
Livro I da Parte Especial do Código Civil.  
  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1 - INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DAS OBRIGAÇÕES 
 -Noções gerais: ciclo Vital da Obrigação; 
 -O inadimplemento Culposo; 
 -O inadimplemento fortuito da obrigação 
2- INADIMPLMENTO RELATIVO DAS OBRIGAÇÕES – A MORA 
 -Introdução; 
 -Mora do Devedor; 
 -Mora do Credor; 
 -Purgação e cessação da mora; 
3- PERDAS E DANOS 
 -Conseqüências do Inadimplemento Culposo da obrigação; 
 -Perdas e Danos; 
 -Juros; 
 -Conceito e espécies; 



 

 

 -Juros no Processo; 
-Juros em Atividade Bancária.  (anatocismo) 
4- PRISÃO CIVIL 
 -Introdução; 
 -Conceito e tratamento no Direito Brasileiro; 
 -Breves Considerações sobre prisão civil na alienação fiduciária; 
5- CLÁUSULA PENAL 
 -Conceito e espécie; 
 -Cláusula Penal Compensatória e Cláusula Penal Moratória; 
 -A nulidade da obrigação principal e a Cláusula penal; 
 -Cláusula penal e institutos jurídicos semelhantes. 
6- ARRAS CONFIRMATÓRIAS E ARRAS PENITENCIAIS 
 -Disciplina normativa; 
 -Conceito de arras; 
 -Arras Confirmatórias e arras penitenciais 
 -Arras e Clausula Penal. 
7 – ATOS UNILATERAIS 
 -Noções introdutórias; 
 -Promessa de Recompensa: 
      -Pressupostos de Validade; 
      -Possibilidade de Revogação; 
      -Concorrência de Interessados; 
      -Concursos com promessa pública de recompensa; 
 -Gestão de Negócios: 
      -Obrigações do gestor e o dono do negócio; 
8- ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E PAGA\MENTO INDEVIDO 
 -Noções introdutórias; 
 -Enriquecimento sem causa; 
 -Pagamento indevido: 
      -Espécie de pagamento indevido; 
      -Pagamento indevido e boa-fé; 
      -Ação de in rem verso 
9- PREFERÊNCIAS E PRIVILÉGIOS CREDITÓRIOS 
 -Noções introdutórias; 
 -Esclarecimentos terminológicos; 
 -Concurso de credores; 
 -Categorias das preferências no Código Civil brasileiro; 
 -Ordem preferencial no Direito brasileiro. 
- Referências e conexões com o Direito Falimentar 
10- UNIVERSO DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS 
 -Negócio jurídico e contrato; 
 -Contrato no código de defesa do consumidor; 
- Funções Constitucionais do Contrato. 
11- PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO CONTRATUAL 
 -Autonomia da vontade; 
 -Força obrigatória dos contratos; 



 

 

 -Princípio da relatividade dos contratos; 
 -Princípio da boa-fé nos contratos; 
 -Contratos com cláusulas predispostas – contrato de adesão 
12- CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS 
 -Contratos unilaterais e bilaterais; 
 -contrato plurilateral; 
 -Cláusula solve et repete 
 -Contratos gratuitos e onerosos; 
 -Contratos comutativos e aleatórios; 
 -Contratos típicos e atípicos; 
 -Contratos consensuais e reais; 
 -Contratos solenes e não solenes; 
 -Contratos principais e acessórios; 
 -Contratos civis e mercantis; 
 -Contratos  preliminar; 
 -Autocontrato 
12- INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS 
13- REVISÃO DOS CONTRATOS. 
14- RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – PRÉ E PÓS CONTRATUAL. 
15- RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. EFEITOS COM RELAÇÃO A TERCEIRO. 
16- DESFAZIMENTO.EXTINÇÃO DOS CONTRATOS 
 -Transitoriedade e desfazimento dos contratos; 
 -Resilição dos Contratos: 
      -Distrato e forma; 
      -Quitação e recibo; 
      -Iniciativa de um dos  contratante. Resilição unilateral. Revogação. 
 -Resolução.Cláusulas resolutivas expressas e tácitas; 
 -Resolução por inexecução involuntária; 
 -Resolução por inadimplemento. 
17- VÍCIOS REDIBITÓRIOS 
 -Conceito; 
 -Requisitos; 
 -Efeitos; 
 -Exclusão em vendas de hasta pública; 
 -Prazos decadenciais; 
 -Vícios  ocultos, conforme CDC; 
18 – EVICÇÃO 
 -Conceito; 
 -Requisitos; 
 -Intervenção do alienante no processo em que o adquirente é demandado; 
 -Exclusão da responsabilidade; 
 -Montante do direito do evicto; 
 -Evicção parcial; 
 -Evicção nas Aquisições Judiciais; 
 

 



 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada; seminários, atividades de pesquisa, trabalho em grupo; aula 
prática. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1ª avaliação: 30 pontos 
2ª avaliação: 30 pontos 
3ª avaliação: 40 pontos. 
Exame Especial: 100 pontos 
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