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MATERIAL DE APOIO 01 

 
UNIDADE I – INTRODUÇÃO À TEORIA DOS CONTRATOS 

 

 Fatos jurídicos geradores de obrigações 

(a) Contratos 

(b) Declarações unilaterais de vontade 

(c) Atos ilícitos dolosos e culposos 

 

 Contrato: 

Conceito: “contrato é ato jurídico lícito, de repercussão pessoal e 

socioeconômica, que cria, modifica ou extingue relações convencionais 

dinâmicas, de caráter patrimonial, entre duas ou mais pessoas, que, em 

regime de cooperação, visam atender necessidades individuais ou coletivas, 

em busca da satisfação pessoal, assim promovendo a dignidade humana”
1
. 

 “negócio jurídico bilateral (ou plurilateral), por meio do qual as partes, 

visando a atingir determinados interesses patrimoniais, convergem as suas 

vontades, criando um dever jurídico principal (de dar, fazer ou não fazer), 

e, bem assim, deveres jurídicos anexos, decorrentes da boa-fé objetiva e 

do superior princípio da função social”
2
. 

 Fundamento ético: vontade humana, desde que atue na conformidade da 

ordem jurídica. 

 Habitat: é a ordem legal 

 Efeitos: criar, regular, modificar ou extinguir direitos e obrigações, ou 

seja, vínculos jurídicos patrimoniais. 

 

Síntese: 

CONTRATO = negócio jurídico bilateral/plurilateral  

 

criar 

Finalidade                                        regular vínculo jurídico 

modificar  patrimonial 

                                        
1 FIUZA, César. Direito civil – curso completo. 10.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, pp. 388.  
2 GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil – contratos. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 14. 
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extinguir     

 

Há conversão de vontades contrapostas criando: 

 

a) Dever jurídico principal: dar, fazer, não fazer. 

b) Deveres anexos: lealdade, confiança, informação etc. 

 
VISÃO GERAL DOS CONTRATOS 

 

Antes → contrato privado + paritário 

Hoje → contratos = negócios de massa  

                          

                                      Instrumento fundamental do mundo negocial 

com reflexos sociais 

 

adesão 

 

 

DESAFIO = conjugar a sociedade de massa + ser humano 
 

 Objetivos da teoria contratual: 

(a) Caracterizar o contrato, abrangendo nesse conceito todos os negócios 

jurídicos resultantes de acordo de vontades, de modo a uniformizar sua 

feição e excluir qualquer controvérsia, seja qual for o tipo de contrato, 

desde que se tenha um acordo bilateral ou plurilateral de vontades. 

 

(b) Verificar se o vínculo obrigacional decorrente do contrato resulta de 

lei, porque é ela que permite a cada pessoa a prática de determinado 

negócio jurídico, garantindo sua eficácia. 
 

 Evolução histórica 

 Direito Romano: 

Convenção     contrato: necessidade de exteriorização de forma + 

direito de ação 

                            pacto: acordo de vontades; sem direito de ação       

  

obrigação natural 

 Código Napoleão 

 Código Civil Alemão 
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 Hoje: contratos no CC/02 e no CDC 

 

 
SÍNTESE DA EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE CONTRATO

3
 

 
1) Preponderância da autonomia da vontade no direito obrigacional, 

como ponto principal do negócio jurídico, nas linhas mestras do 
Direito Francês e Alemão. 

 
2) Idéia de um contrato absolutamente paritário, ínsita ao direito 

privado, com cláusulas minudentemente discutidas entre os 
contratantes. 

 
3) Consensualismo pressupondo igualdade de poder entre os 

contratantes. 
 
4) Dinâmica atual das contratações em massa. 
 
5) Valores mobiliários, bens imateriais que constituem parcela de 

riqueza importante, desvinculando-se do binômio riqueza-
propriedade imóvel. 

 
6) Atual disposição civil da liberdade de contratar em razão e nos 

limites da função social do contrato (art. 421) abrindo nova 
perspectiva no universo contratual. 

 
7) Contrato como instrumento fundamental do mundo negocial, da 

geração de recursos e da propulsão da economia. 
 
8) Sectarismo (intolerância) do direito das obrigações tradicional 

colocado em choque pelo novo direito privado, que exige do jurista 
e do juiz soluções prontas e adequadas aos novos desafios da 
sociedade. 

 
9) Contrato colocado como mais um elemento de eficácia social. 
 
10) Choque do contrato com o dogma do liberalismo. 

 

 
 Funções do contrato 

a) Econômica 

b) Pedagógica 

c) Social 

 

 Requisitos dos contratos 

 De ordem geral 

 De ordem especial 

 

 Elementos subjetivos 

(a) Existência de duas ou mais pessoas 

(b) Capacidade genérica dos contraentes 

(c) Aptidão específica para contratar 

                                        
3 Venosa 



FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 
    FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE TEÓFILO OTONI                                                                                               

CURSO: DIREITO               PERÍODO: 4º              SEMESTRE/ANO: 2º/2010         DISCIPLINA: DIREITO CIVIL III                
PROFESSORA: HELEN KARINA AMADOR CAMPOS 

4 

 

(d) Consentimento das partes 

 Elementos objetivos 

(a) Licitude  

(b) Possibilidade física ou jurídica 

(c) Determinação 

(d) Economicidade 

 

 Elementos formais → consensualismo x formalismo 

 

 Validade, eficácia e exigibilidade 

 

 
 
 
 


