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Resumo 

 

A teoria Geral dos Contratos será dividida em alguns tópicos. Nesta aula teremos dois pontos.  

 

O primeiro ponto é a análise do conceito de contrato  

Para analisar os conceitos de contrato, apresentaremos dois conceitos: o clássico (um direito civil pautado 

na tutela das situações jurídicas meramente patrimoniais, individualista e patrimonialista) e o contemporâneo 

(pós CF/88, situações jurídicas existenciais/extrapatrimoniais, pessoas inseridas em casos concretos). 

 

Conceito Clássico 

Negócio jurídico Bilateral ou 

Plurilateral que envolve direitos e 

deveres de natureza patrimonial 

produzindo efeitos apenas entre as 

partes contratantes. 

 

Conceito Contemporâneo 

Prof. Antunes Varela 

Negócio jurídico Bilateral ou 

Plurilateral que envolve direitos e 

deveres de natureza patrimonial e 

extrapatrimonial, pautados na boa-fé 

objetiva, produzindo efeitos não só 

em face dos contratantes, como 

também, em face de terceiros. 

 

 

 

Esquematizando: 

Conceito Clássico Conceito Comtemporâneo 

Leva ao Extremo Pós CF/88 

Relativismo Contratual – efeitos atingem apenas 

as partes contratantes 

Função Social do Contrato – Possui efeitos em 

face dos contratantes e também de terceiros 

tutela das situações jurídicas meramente 

patrimoniais 

pessoas inseridas em situações jurídicas 

existenciais/extrapatrimoniais 

individualista e patrimonialista  

 

 

A grande mudança, do conceito clássico para o contemporâneo, foi o fenômeno da despatrimonialização do 

Direito Civil, pois é negócio jurídico que envolve direitos e deveres patrimoniais e extrapatrimoniais. Admite-
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se agora a tutela das situações jurídicas existenciais.  

Quando se fala das situações jurídicas é preciso lembrar que elas podem ser: 

 Existenciais 

 Patrimoniais  

o De direito Pessoal- Obrigações e contratos 

o De direitos Reais (oponibilidade erga omnes) 

Essas diferenças entre os direitos patrimoniais tendem a ser misturados cada vez mais e muitos 

doutrinadores afirmam que se deva fazer uma unificação e pensar na tutela das situações jurídicas 

patrimoniais em geral. Por exemplo: cada vez mais temos o aumento do número de obrigações de 

direitos reais (erga omnes). Lembre-se que para concursos essa subdivisão ainda é importante! 

 

 

O que é ERGA OMNES? Quando o efeito é para todos 

 

 

Boa-fé Objetiva – é importante, pois muda toda a perspectiva de estudo do direito contratual. A boa-fé 

objetiva pauta as relações negociais em geral. 

Função Social do Contrato – Possui efeitos em face dos contratantes e também de terceiros. 

 

 

O segundo Ponto é a Natureza jurídica do contrato 

O contrato é um negócio jurídico. No entanto, é importante lembrar que o Negócio Jurídico pode ser de dois 

tipos: 

 Unilateral – É aquele que se aperfeiçoa com a manifestação de vontade de uma só pessoa. Ex. 

Testamento, pois se aperfeiçoa apenas com a vontade do testador. A promessa de recompensa também 

é um bom exemplo. Se eu prometo um carro para quem passar em primeiro lugar em concurso, eu fico 

vinculado a minha promessa de recompensa. 

 Bilateral ou plurilateral – se aperfeiçoa pelo encontro de pelo menos duas vontades. Aqui se encontra o 

contrato. Ex: Venda de um carro, pois o comprador  deve aceitar o preço do vendedor (vontade do 

vendedor e aceitação do comprador). 

Contrato é negócio jurídico bilateral, mas também pode ser  Bilateral ou Unilateral.  

 

 

Fique Atento! Contrato Unilateral ou Bilateral não tem nada a ver com negócio Uni ou 

Bilateral. 

Contrato Unilateral é onde apenas uma 

das partes tem obrigações.  

Contrato Bilateral gera obrigações para 

ambas as partes. 

 

Exemplo de contrato Unilateral. O Contrato de doação. Temos neste caso a figura do doador e do donatário 
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onde o primeiro terá a obrigação, o ônus e o segundo será beneficiado. Nota-se, no entanto, que é um 

negócio jurídico bilateral, pois é necessário que as duas partes concordem com o negócio. Se o doador não 

aceitar a doação o contrato não se realiza. 

. 

 


