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EMENTA: 

 

Teoria Geral dos contratos: noção de contrato; contrato e operação econômica; contrato e ideologia; 

contrato e propriedade; várias concepções acerca do contrato; contrato e mudança social; elementos, 

requisitos e princípios. Formação contratual e constituição do vínculo. Justiça e Hermenêutica 

contratual. Classificação dos contratos. Contratos bilaterais e unilaterais. Arras. Estipulações em favor 

de terceiros. Vício redibitório. Contratos aleatórios. Das várias espécies de contratos.  

 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS: 

 

GERAL:  

 

O objetivo geral da disciplina é fornecer as noções sobre os contratos, seus conceitos e fundamentos 

indispensáveis ao bom jurista. 

 

ESPECÍFICOS:  

 Apreender as normas gerais do direito contratual e seus princípios informadores. 

 Compreender e refletir criticamente sobre a evolução do conceito e da função desempenhada 

pelos contratos civis, dentro do atual processo de constitucionalização dos direitos. 

 Estimular a capacidade crítica e investigativa do aluno, permitindo-lhe analisar cláusulas 

contratuais pertinentes aos principais contratos típicos do direito civil. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

 

UNIDADE 1 - Teoria Geral dos Contratos 

 

1.1 Evolução histórica do direito contratual. 

1.2 O contrato no Estado Democrático de Direito. Intervenção do Estado e “dirigismo contratual”.  

1.3 Conceito. Distinção entre contratos civis e relações de consumo.  

1.4 Princípios do direito contratual. Autonomia da vontade e liberdade contratual. Supremacia da 

ordem pública. Pacta sunt servanda. Boa fé subjetiva e boa fé objetiva. Relatividade subjetiva. 

1.5 Requisitos de validade. Formação do contrato. Contrato entre presentes e contrato 

 entre ausentes.  

1.6 Justiça e Hermenêutica contratual. 

1.7 Função social do contrato.  



1.8 Vícios redibitórios e evicção. 

1.9 Classificação dos contratos. 

1.10  DA CLASSIFICAÇÃO 

1.10.1  Diversidade de critérios.  

1.10.2 Unilaterais, bilaterais e plurilaterais. 

1.10.3 Arras.  

1.10.4 Gratuitos e onerosos.  

1.10.5 Típicos, atípicos e mistos.  

1.10.6 Individuais e coletivos.  

1.10.7 Instantâneos e continuados.  

1.10.8 Reais, formais e consensuais.  

1.10.9 Por adesão.  

1.10.10Por tempo determinado e indeterminado.  

1.10.11Civis e comerciais.  

1.10.12Preliminares.  

 

1.11  Estipulações contratuais em relação a terceiros: Estipulação em favor de terceiro. Promessa de 

fato de terceiro. Contrato com pessoa a declarar. 

1.12 Modos  de  extinção  dos  contratos. Resolução.  Cláusula  Resolutiva.  Resolução  por onerosidade 

sidade excessiva. Resilição.  

1.13 Exceção do contrato não cumprido. 

1.14 Da Evicção 

 

     UNIDADE 2 - Contratos em Espécie (típicos) 

1.15 Compra e Venda. Conceito. Elementos constitutivos. Obrigações das partes.  

Cláusulas especiais: retrovenda, preempção e venda com reserva de domínio. 

1.16 Permuta. Contrato Estimatório. 

1.17 Doação. Conceito. Espécies. Causas de revogação. 

1.18 Locação. Conceito. Locação de imóveis residenciais urbanos. Lei 8245/1991. 

1.19 Fiança. Conceito. Análise jurisprudencial. 

1.20 Empréstimo. Conceito. Comodato e mútuo. Obrigações das partes. 

1.21 Empreitada. Conceito. Espécies. Reajuste. Obrigações das partes. 

1.22 Prestação de serviços. Despedida sem justa causa. 

1.23 Depósito. Conceito. Espécies. Obrigações das partes. 

1.24 Mandato.  Conceito.  Obrigações  das  partes.  Substabelecimento.  Renúncia  e 

Revogação ad nutum. Mandato in rem suam .   

 

 

Metodologia 

 

As aulas serão ministradas através de exposições orais, palestradas, atividades de pesquisa em grupo 

e individuais, atividades de dinâmicas de grupo, aulas em sala de aula e fora de sala, pesquisas de 

campo, presença dos alunos a atividades jurídicas e demais métodos de ensino eventualmente 

adequados.  

Serão utilizadas aulas expositivas, utilizando-se de quadro negro-branco, projetor data-show, 

apresentações de trabalhos em grupo, discussões orientadas em sala de aula, seminários e atividades 

semipresenciais utilizando-se os recursos de internet, através do site da Faculdade, do site 

www.professorvilmar.com e/ou outros meios disponíveis. 

TODOS os acadêmicos deverão portar, em TODAS as aulas, o Código Civil Brasileiro e, pelo 

menos, uma doutrina da bibliografia básica. 

 

 



Avaliação (Instrumentos e/ou Procedimentos) 

 

A avaliação terá um caráter holístico, visando uma análise teleológica de comportamento e de 

aprendizagem do acadêmico. Serão realizadas provas, que serão com ou sem consulta, presenciais, 

semipresenciais ou tele presenciais, individuais e em duplas, abrangendo os conteúdos explanados até 

o momento da avaliação específica. Trabalhos serão realizados em grupo ou individualmente, 

considerando-se a maturidade acadêmica do aluno, buscando-se o aprendizado e o domínio das 

práticas de pesquisa científica e acadêmica. Os trabalho em grupo ou individuais deverão observar 

rigorosamente os preceitos estabelecidos no Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, 

disponível em http://professorvilmar.files.wordpress.com/2010/08/orientacoes-gerais-para-

elaboracao-de-trabalhos-prof-vilmar.pdf 

A avaliação final do aluno levará em consideração seu desempenho durante todo o semestre, 

ressaltando-se a dedicação, assiduidade, colaboração com a turma e desempenho teórico-prático nos 

trabalhos e provas. 

As médias bimestrais terão como base de cálculo a seguinte fórmula: 

 

NOTA 1 (avaliação sistemática, com pontuação máxima de 2,0 pontos) +  

NOTA 2 (prova oficial bimestral, com pontuação máxima de 4,0 pontos) +  

NOTA 3 (Avaliação continuada, podendo ser utilizados trabalhos em grupo, resolução de casos 

apresentados e outras atividades concernentes, com pontuação máxima de 4,0 pontos)  

Assim, a média do bimestre será calculada: Nota 1 + Nota 2 + Nota 3. 

 

A Avaliação Sistemática consistirá de uma avaliação do tipo prova escrita, em duplas, com consulta 

ao material oferecido no site www.professorvilmar.com, doutrinas, cadernos e legislação. São 

vedadas consultas a meios eletrônicos. 

 

A Avaliação Continuada consistirá no seguinte cálculo: 

4 (quatro) pontos: atividades  avaliativas variadas, em duplas ou individuais, em sala e fora dela. 

 

A Prova Bimestral consistirá de avaliação do tipo prova escrita, individual, com consulta ao material 

oferecido no site www.professorvilmar.com, doutrinas, cadernos e legislação. São vedadas consultas 

a meios eletrônicos. 

 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES: 

 

1º Bimestre:  

 

Avaliação Sistemática: 11 de março de 2019. 

Avaliação Bimestral: 08 de abril de 2019. 

 

2º Bimestre:  

 

Avaliação Sistemática: 14 a 17 de maio de 2019. 

Avaliação Bimestral:  17 a 21 de junho de 2019. 

 

2ª chamada (todas as avaliações): 24 de junho de 2019. 

 

Provas Finais: 

De 25 a 27 de junho de 2019 – a ser marcada pelo Coordenador de Curso.. 

 

 



Bibliografia Básica 

 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. 3, São Paulo: Atlas, (atualizado). 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, (atualizado).   

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume 3. Contratos e atos unilaterais.  

LEI 10.406/02 - CÓDIGO CIVIL 2002 (deve ser trazido em todas as aulas) 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, (atualizado). v. 3. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva,  (atualizado). Vol. 

4. 

STOLZE GAGLIANO Pablo, PAMPLONA Fº Rodolfo. Novo curso de Direito Civil. Teoria Geral. 

Vol. IV, Tomo 1. São Paulo: Saraiva, (atualizadoa) 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. Rio de Janeiro: Aide, (atualizadoa). 

 WALD, A. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: RT, (atualizadoa). 

 

 

Outras fontes: 

Revistas Justilex e Consulex. 

Revistas Jurídicas: Revista de Direito Civil, Revista Forense. 

 

 

Sites Recomendados 

 

Site do STF:  http://www.stf.gov.br/ 

STJ:  http://www.stj.gov.br/ 

TJ – RR:  http://www.tj.rr.gov.br/ 

Site do Governo Federal: www.planalto.gov.br 

Site do Senado Federal: www.senado.gov.br/legislacao 

Site DJI: www.dji.com.br 

Site de Jurisprudências: www.jusbrasil.com.br 

Site do professor Vilmar: www.professorvilmar.com 

Blog do professor Vilmar: http: //professorvilmar.wordpress.com 

Editora Atlas – Livros Jurídicos. :   http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/default.aspx 

Instituto de Direito Civil:   http://www.idcivil.com.br/ 

Site da Editora Saraiva:  http://www.saraivajur.com.br/ 

Site da Livraria do Advogado.:  http://www.livrariadoadvogado.com.br/ 

Site de Pablo Stolze:  http://www.pablostolze.com.br/ 

Site de Venosa: http://www.silviovenosa.com.br/site/  
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