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EMENTA DA DISCIPLINA

A disciplina de Direito Civil III trata do regime jurídico dos contratos em espécie, abordando-os
sob as perspectivas de legislação posta, codificada ou não, críticas doutrinárias e soluções
jurisprudenciais, no que se refere às relações interpessoais estabelecedoras de obrigações
entre as partes.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivos Gerais
Demonstrar a relevância do estudo dos contratos. Relatar o encadeamento lógico do Direito
Civil e seus princípios norteadores. Descrever e analisar os principais aspectos dos institutos
atinentes aos contratos. Proceder à análise dos contratos em espécie. Identificar as espécies
de responsabilidade civil e aprofundar o estudo dos temas a ela ligados.
Objetivos Específicos
Conhecer a teoria geral dos contratos. Aplicar os conceitos jurídicos apresentados na doutrina
à realidade concreta. Conhecer o regime jurídico dos contratos típicos e dos principais
contratos previstos na legislação extravagante abaixo nomeados. Interpretar adequadamente
os contratos. Capacitar os alunos a redigir contratos.

1º semestre

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Nº AULAS

01

Teoria geral dos contratos. Conceito, origem, evolução,
Constitucionalização e princípios.

5

02

Teoria geral dos contratos. Função social dos contratos,
interpretação e formação dos contratos.

5

03

Classificação dos contratos, estipulação em favor de terceiro e
promessa de fato de terceiro. Efeitos contratuais em relação a
terceiros.

4

04

Garantias contratuais. Vícios redibitórios e evicção.

4

05

Contratos aleatórios, coligados, preliminar e com pessoa a
declarar

06

Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Massificação e 4
vulnerabilidade contratual. Condições gerais dos contratos.

07

Cláusulas contratuais abusivas e proteção contratual no
Código de Defesa do Consumidor

4

08

Extinção dos contratos

4

09

Compra e venda. Cláusulas especiais à compra e venda.

4

10

Contratos de troca, estimatório e doação.

4

11

Contrato de locação de coisas, empréstimo (comodato e
mútuo).

4

12

Contrato de locação de bens imóveis urbanos. Lei nº 8.245, de
18 de outubro de 1991. (Da locação e dos procedimentos)

4

SEQUÊNCIA
2º semestre

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

4

Nº AULAS

01

Contratos de prestação de serviços, empreitada e depósito.

5

02

Contratos de mandato e comissão.

5

03

Contratos de distribuição, corretagem e transporte.

5

04

Contrato de transporte aéreo.

5

05

Contratos de hospedagem e transporte de passageiros.

5

06

Contratos de seguro e constituição de renda e aposta

5

07

Contratos de fiança, transação e compromisso (arbitragem)

5

08

Contrato de seguro e plano saúde

5

09

Contratos bancários

5

10

Atos unilaterais: promessa de recompensa, gestão de
negócios, estipulação em favor de terceiro, pagamento
indevido e enriquecimento sem causa

5

11

Contratos eletrônicos.

5

PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimento das aulas)
Aulas expositivas. Material de todas as aulas previamente disponibilizado para todos os alunos
na plataforma eletrônica da FADI. Exposição de acórdãos previamente disponibilizados na
plataforma eletrônica da FADI por aluno previamente selecionado a respeito da matéria
ministrada na aula passada, valendo até um ponto na nota da prova no final (semestral) do
respectivo semestre. Aula na perspectiva teórico-científica, com ênfase na aplicação concreta
dos conceitos e juízos jurídicos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção e aprovação)

Avaliações: a avaliação será semestral, de acordo com o calendário da faculdade, compondo
questões discursivas e de múltipla escolha.
Seminários: serão distribuídos ao longo do ano letivo como atividade de ensino-aprendizagem
para compor a média final do aluno em até 2 pontos.
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