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Curso/Disciplina: Direito Civil (Contratos) 

Aula: 09 

Professor(a): Aurélio Bouret 

Monitor(a): Éllen Borges Lefundes 

 

Aula nº. 09 

 

Formação dos contratos 

Iniciaremos o estudo dos aspectos inerentes à formação de um contrato.  

Conceito 

Contrato é um negócio jurídico bilateral por meio do qual as partes convergem suas vontades com 

determinadas finalidades que devem estar de acordo com o ordenamento jurídico e, sobretudo com os 

princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato.  

Fases da formação do contrato 

1° fase: Pré-contratual 

 Antecede o próprio contrato 

 Chamada de fase das tratativas preliminares 

 Em que pese as tratativas não gozem de força vinculativa. Uma vez frustrada uma expectativa 

legítima e quebrada a boa fé objetiva gera a responsabilidade civil pré-contratual, com base no 

art. 422 do CC c/c com enunciado n° 24 do CJF.  

2° fase: Contratual  

Fase da proposta Fase da aceitação  

 A proposta vincula o componente, dispõe 

de força obrigatória. De forma que uma 

vez feita a proposta, o componente deve 

cumprir os termos propostos, consoante 

prevê os artigos 427 e 428 do CC.  

 Para configuração da força vinculativa da 

proposta, é preciso verificar se a proposta 

foi realizada por pessoas presentes ou 

entre ausentes.  

 A data (o momento de formação do 

contrato) é importante para criação da 

obrigação, para se estabelecer prazo, mora 

de cumprimento da prestação. E para isso 

temos varias teorias tentando explicar o 

momento de formação dos contratos. 

 Duas são as teorias para explicar a formação 

do contrato entre pessoas ausentes. A teoria 

da expedição e teoria da recepção.  
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 Uma proposta de contrato entre pessoas 

presentes é aquela que se dá de modo 

direto, imediato, ou seja, o proponente 

tem condições de saber se houve aceite ou 

não por parte do aceitante (telefone, 

Skype, videoconferência, etc). Já a 

proposta de contrato entre ausentes é 

feita de modo mediato, indireto, ou seja, 

quando o proponente não tem as 

condições de saber a aceitação ou não 

pela outra parte (carta, e-mail, etc).  

 Em se tratando de proposta de contrato 

com pessoas presentes, o proponente fica 

vinculado a sua proposta, nos termos do 

inciso I, do art. 428 do CC. No inciso II, do 

mesmo dispositivo, trata da situação de 

proposta de contrato feita entre ausentes 

e sem prazo determinado. O caso do inciso 

II, do art. 428 do CC, trata-se de um 

conceito jurídico indeterminado, o tempo 

suficiente para resposta será analisado 

caso a caso pelo magistrado. Se feita a 

proposta de contrato de pessoa ausente e 

não tiver sido expedida a resposta dentro 

do prazo dado, passo o tempo fixado, o 

proponente não está mais vinculado aos 

termos da proposta, consoante afirma o 

inciso III, do art. 428 do CC. O caso do 

inciso IV, do art. 428 do CC traz a 

possibilidade de retratação da proposta.  

 

Art. 428. Código Civil. Deixa de ser 

obrigatória a proposta: 

I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi 

imediatamente aceita. Considera-se também 

 Para a teoria da expedição considera-se 

formado o contrato, oriundo de uma 

proposta entre pessoas ausentes, quando a 

resposta dando a aceitação for expedição. Já 

para a teoria da recepção considera-se 

formado o contrato quando a resposta é 

recebida pelo proponente. 

  A teoria adotada pelo Código Civil é a da 

expedição, expressamente prevista no art. 

434 do CC. Contudo, boa parte da doutrina 

aponta que o Código Civil expressamente 

adotou a teoria da expedição, mas 

implicitamente adotou a teoria da recepção, 

prevista no art. 433 do CC.  

 O art. 433 do CC, em seus incisos, traz as 

situações excetivas. De forma que, se até o 

momento da recepção da resposta o 

aceitante se retratar, significar dizer que o 

contrato somente estará aperfeiçoado 

mesmo, quando o proponente recebe a 

aceitação.  

Art. 433. Código Civil: Considera-se 

inexistente a aceitação, se antes dela ou com ela 

chegar ao proponente a retratação do aceitante. 

Art. 434. Os contratos entre ausentes 

tornam-se perfeitos desde que a aceitação é 

expedida, exceto: 

I - no caso do artigo antecedente; 

II - se o proponente se houver comprometido 

a esperar resposta; 

III - se ela não chegar no prazo 

convencionado. 
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presente a pessoa que contrata por telefone ou 

por meio de comunicação semelhante; 

II - se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver 

decorrido tempo suficiente para chegar a 

resposta ao conhecimento do proponente; 

III - se, feita a pessoa ausente, não tiver sido 

expedida a resposta dentro do prazo dado; 

IV - se, antes dela, ou simultaneamente, chegar 

ao conhecimento da outra parte a retratação do 

proponente.  

  

Continua na próxima aula 


