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MATERIAL DE APOIO 04 

 

UNIDADE IV – FORMAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

4.1 – A manifestação da vontade   

 

= primeiro e mais importante requisito de existência do negócio jurídico. 

 

► Momento subjetivo = psicológico. 

► Momento objetivo = vontade se revela por meio da declaração. 

 

► Pode ser: 
 

(a) Expressa = verbal, escrita, gesto ou mímica, de forma inequívoca. 
 

(b) Tácita = a que se infere da conduta do agente – art. 111. 

 
Obs.: SILÊNCIO → excepcionalmente pode ser interpretado como manifestação tácita da 

vontade (silêncio circunstanciado ou qualificado) quando: 

(a) As circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade 

expressa (art. 111); 

(b) A lei o autorizar. Exs.: doação pura (art. 539), praxe comercial (art. 432) etc; 

(c) Tal efeito ficar convencionado em um pré-contrato.  

 

* O juiz deverá averiguar se o silêncio traduz ou não vontade. 

 

 

4.2 – Negociações preliminares 

 

 Sondagens, conversações, estudos e debates = Fase de Puntuação. 
 

 

 As partes ainda não manifestaram vontade 
 

 

 Característica básica desta fase = não-vinculação das partes a uma 

relação jurídica obrigacional. 
 

 

 Em princípio, pode haver, livremente, o afastamento de qualquer das 

partes por desinteresse, sem que haja responsabilidade por perdas e danos. 
 

 

 A elaboração de projeto ou minuta nesta fase não vincula as pessoas 
 

 

 ATENÇÃO: por óbvio, há incidência do princípio da boa-fé na fase pré-

contratual→ assim, pode incidir responsabilidade por culpa aquiliana 

(extracontratual – não deriva do contrato – aplica-se o art. 186). 

 

4.3 – Proposta de contratar 

 

► Conceito = declaração receptícia de vontade (negócio jurídico receptício).  
 

► PARTES: 

 Policitante, proponente ou ofertante = quem propõe o negócio (contrato) 

 Oblato ou aceitante = destinatário da oferta 
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► OFERTA (proposta/policitação) = vontade definitiva de contratar nas bases 

oferecidas, não mais sujeita a estudos ou discussões, apenas dirigindo-se à outra parte 

para que a aceite ou não → negócio jurídico unilateral. 

 

 
OFERTA NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES 

Cria no aceitante a convicção do contrato em 

perspectiva, levando-o à realização de projetos e, 

às vezes, de despesas e à cessação de alguma 

atividade. 

Não têm caráter de declaração de vontade 

definitiva e não passam de estudos e sondagens, 

sem força obrigatória. 

 

Vincula o policitante, que responde por todas as 

consequências se, injustificadamente, retirar-se do 

negócio. 

Por si sós não geram obrigações para qualquer dos 

participantes, mas podem caracterizar violação de 

deveres anexos e, por isso, ensejar indenização. 

 

► Características da proposta – deve conter todos os elementos essenciais do 

negócio proposto: 
 

a) Preço, quantidade, tempo de entrega, forma de pagamento etc 
 

b) Séria e consciente porque vincula o proponente (art. 427) 
 

c) Clara, completa e inequívoca. 

 

 

► Quando a oferta se torna eficaz? Após a declaração do oblato, porque é 

negócio jurídico receptício. 

 

 

► OFERTA → IMPORTANTE: 
 

 Não tem força absoluta → porque não gera desde logo direitos e obrigações 
 

 Não equivale ao contrato 
 

 Não perde o caráter de negócio jurídico receptício se assumir a forma de 

oferta aberta ao público, ao invés de ser endereçada a uma pessoa 

determinada.  

 

 

► Oferta ao público (ad incertam personam): art. 429: 

 

 Aceitante não é identificado; 

 Comporta reservas (disponibilidade de estoque, ressalva quanto à escolha 

da outra parte);  

 Prazo moral da aceitação, em virtude da indeterminação do oblato, só 

cessa com a sua aceitação. 

 Revogação: art. 429, parágrafo único. 
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4.3.2 – A oferta no CC/02 

 

A força vinculante da oferta 

 

► Art. 427 → Regra: Princípio da Vinculação ou da Obrigatoriedade da 

Proposta. Exceções
1
: termos da proposta, natureza do negócio, circunstâncias do caso. 

 

Prazo de validade da proposta 

 

 Presentes = pessoas que mantêm contato (conversa) direto e simultâneo uma 

como a outra, ainda que os interlocutores estejam em cidades, Estados ou 

países diferentes.  

 

 Ausentes = pessoas que não mantêm contato direto e imediato entre si, caso 

daquelas que contratam por corretor, por meio de carta ou telegrama 

(correspondência epistolar) 

 

 Hipóteses de perda da eficácia obrigatória da proposta: art. 428 

 
Dentre as exceções dos arts. 427 e 428 não se encontram a MORTE ou 

a INTERDIÇÃO do policitante.  

 

4.4 – Aceitação ou Oblação 

 

Conceito e requisitos 

 

= concordância com os termos da proposta → formulação da vontade 

concordante do oblato, feita dentro do prazo e envolvendo adesão integral à proposta 

recebida.  

 

► Art. 431: “nova proposta” = contraproposta.  

 

Espécies 

 

a) Expressa 

b) Tácita 

 

Hipóteses de inexistência de força vinculante da aceitação 

 

► Art. 430: fundamento → princípio da boa-fé objetiva, na fase pré-

contratual, dever de informar. 

 

► Art. 433: retratação em tempo oportuno desobrigará o aceitante da aceitação 

efetivada. 

 

                                                 
1
 Complemento do rol de exceções → perda de força vinculante da proposta por força do decurso de lapso 

temporal entre a proposta e a aceitação → prazo de validade da proposta. 
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Hipóteses de aceitação tácita: art. 432. 

 

4.5 – Momento da conclusão do contrato 

 

Nascimento do contrato → processo de formação (iter): 

 

Negociações preliminares (fase de puntuação) 

↓ 

Proposta definitiva 

↓ 

Aceitação 

 

 

4.5.1 – Contratos entre presentes 

 

► Sem prazo: a aceitação imediata, pena de perda da força vinculativa da 

oferta. Com prazo: a aceitação dentro do prazo, pena de desvincular-se o proponente. 

 

 

4.5.2 – Contratos entre ausentes 

 

TEORIAS: 
 

1) Teoria de informação ou da cognição: redação + expedição + entrega da 

resposta ao policitante + conhecimento do teor. Crítica: deixa ao arbítrio do 

proponente abrir a correspondência e tomar conhecimento da resposta 

positiva. 

 

2) Teoria da declaração ou da agnição: dispensa que a resposta chegue ao 

conhecimento do proponente. Subdivide-se em três: 

 

2.1) Teoria da declaração propriamente dita: basta redação da resposta 

pelo aceitante, correspondência epistolar. Crítica: dificuldade de se 

comprovar este momento, além disso, o consentimento, no caso, ainda 

permanece restrito ao âmbito do aceitante, que pode destruir a 

mensagem em vez de remetê-la. 

 

2.2) Teoria da expedição: redação + expedição da resposta pelo oblato 

(aceitante). Melhor teoria: evita o arbítrio dos contraentes e afasta 

dúvidas de natureza probatória, embora ainda não seja uma teoria 

perfeita. 

 

2.3) Teoria da recepção:  redação + expedição + entrega da resposta ao 

destinatário → momento em que o proponente recebe a resposta.  

# teoria da informação. 

 

► CC/16: adotava a subteoria da expedição, art. 1086. 

 

► CC/02 → Art. 434, caput: acolheu expressamente a teoria da expedição.  
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EXCEÇÕES → art. 434, incs. I a III: 
 

 

Obs.: há quem afirme que o CC/02 adotou a teoria da recepção. 
 

 

4.6 – Lugar da celebração 

 

► Art. 435 = local em que a proposta foi feita, isto é, local em que o impulso 

inicial teve origem. Devido à autonomia da vontade podem as partes eleger o foro 

competente.   

 

► Relevância do problema: na apuração do foro competente e, no campo do 

direito internacional, na determinação da lei aplicável: 

 

LICC: Art.9º, §2º→ aplica-se aos casos em que os contratantes residem em 

países diferentes; assumiu maior importância com a intensificação dos contratos 

formados pela Internet. 

 

4.7 – Formação dos contratos pela Internet 

 

► Referências legislativas:  

 

1) Medida Provisória n. 2200, de 28/06/2001: institui a Infra-Estrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, e dá outras providências, como 

a garantia da comunicação com os órgãos públicos por meios 

eletrônicos; publicada em 29/06/2001, disciplina a questão da 

integridade, autenticidade e validade dos documentos eletrônicos. 
 

2) Projeto n. 4.906/2006: trata da regulamentação jurídica do comércio 

eletrônico e da assinatura digital.   

 

► Contrato eletrônico = celebrado por meio de programas de computador ou 

aparelhos com tais programas. Dispensa assinatura ou exige assinatura codificada ou 

senha. 

 

► Obrigação do empresário brasileiro que se vale do comércio eletrônico 

para vender os seus produtos ou serviços: é a mesma que o CDC atribui aos 

fornecedores em geral. 

 

► Contrato de consumo eletrônico internacional: obedece ao art. 9º, §2º, da 

LICC, que determina a aplicação da lei do domicílio do proponente. 

 

► Único responsável pelas informações veiculadas na Internet: o 

anunciante, que é o fornecedor dos produtos e serviços. ATENÇÃO:  
 

 

(a) Titular do estabelecimento eletrônico onde é feito o anúncio → NÃO 

responde pela regularidade deste nos caso em que atua apenas como 

veículo; 
 

 

(b) Provedor de acesso à Internet: também não responde.  
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► Caminhos para o consumidor brasileiro no caso de compra realizada 

pela Internet se a empresa vendedora possuir sede social em país 

estrangeiro: 
 

(a) Mover a ação judicial no país sede da empresa; ou 

(b) Ajuizá-la no Brasil, amparado que se encontra pela CF/88 (art. 5º, 

XXXII), LICC (art. 9º, §2º), CPC (88, II) e CDC (101, I). 

 

► Caracterização da contratação eletrônica como negociação entre 

ausentes ou entre presentes: depende do posicionamento das partes quando das 

remessas das mensagens e documentos.  

 

► Comércio eletrônico e autenticidade de documentos: assinatura digital ou 

virtual # assinatura manuscrita.  

 

 

4.8 – Formação dos contratos no CDC  

 

► Arts. 30 a 35 – das práticas comerciais 

 

► Art. 30 = Princípio da Vinculação 

 

► Oferta no CDC e proposta do CC/02 

 

 


