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1. EMENTA 
 

Teoria geral dos contratos. Conceito de contrato. Princípios fundamentais do direito contratual. Classificação 
dos contratos. 

 
2. OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GERAIS 
Examinar os negócios jurídicos bilaterais de que promanam as relações jurídico-obrigacionais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Compreender o contrato como instrumento de satisfação dos interesses de cunho patrimonial dos respectivos 
figurantes e apreciá-lo igualmente na perspectiva de sua função social. 
Identificar as etapas preparatórias e conclusivas da formação do contrato. 
Classificar as diversas modalidades contratuais e analisar ocorrências características da mais frequente delas, 
a dos contratos bilaterais. 
 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. Contrato. Noções Preliminares 
 a) Ato Jurídico "Stricto Sensu" e Negócio Jurídico. 
 b) Negócios Jurídicos Bilaterais e Plurilaterais 
2. Conceito de Contrato 
3. Princípios contratuais (liberdade de contratar, função social dos contratos, princípio da boa-fé, supremacia 
da ordem pública) 
4. Existência do contrato 
 a) Negociações Preliminares 
 b) Proposta (entre presentes e entre ausentes) 
 c) Tempo e Lugar da Existência do Contrato 
5. Classificação dos Contratos 
 a) Contratos Consensuais e Contratos Reais 
 b) Contratos Formais e Contratos Aformais 
 c) Contratos Bilaterais e Contratos Unilaterais 
 d) Contratos Onerosos e Contratos Gratuitos 
 e) Contratos Comutativos e Contratos Aleatórios 
 f) Contratos de Execução Instantânea e Contratos de Execução Prolongada 
 g) Contratos por Tempo Determinado e Contratos por Tempo Indeterminado 
 h) Contratos Básicos e Contratos Dependentes 
 i) Contratos Originários e Contratos Derivados 
 j) Contratos Preliminares e Contratos Definitivos 
 l) Contratos Paritários e Contratos de Adesão 
 m) Contratos Típicos e Contratos Atípicos 
6. Regras Peculiares aos Contratos Bilaterais 
 a) Exceção de inadimplemento 
 b) Exceção de inseguridade 
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 c) Direito de resolução 
  c.1) Resolução por onerosidade excessiva. 

d) Arras 
 e) Vícios Redibitórios 
 f) Evicção 
7. Relatividade dos Efeitos dos Contratos 
8. Considerações gerais sobre alguns contratos em espécie 

 
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, visando a orientação nos estudos individuais de aprofundamento. 
 
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. 

 
3. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM E ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

 
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. 
 
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. 
 
ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO 
No que se refere às estratégias de recuperação, após a primeira 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. A complementação de estudos deverá realizar-se na biblioteca da Faculdade, local adequado à 
consulta da bibliografia e à leitura de textos complementares sugeridos. 

 


