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RESUMO 

Uma vez que inexiste bibliografia consolidada e especffica sobre o assunto, a presente 

Monografia possui como objetivo expor os conhecimentos basicos do gestor para que ele possa 

compreender os contratos que por ele passam diariamente e que regulam os direitos e obriga~6es 

das empresas, bern como explanar sobre a imporH1ncia da compreensao de tais contratos e de que 

forma a analise jurfdica contratual pode ser importante na gestao empresarial. Ademais, busca 

mostrar que sua principal fun~ao do Gestor esta em encontrar urn equilfbrio entre os riscos do 

neg6cio e a legisla~ao vigente, visando produzir resultados positivos a Empresa. 
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1 INTRODUQAO 

Hodiernamente, a Gestao Empresarial vern se alterando de uma forma 

cada vez mais acelerada, impossibilitando que as gestores atuem de forma plena 

sem o competente auxilio de outras ferramentas e profissionais, as quais 

fornecem subsfdios para embasar as decis6es que definirao o rumo da Empresa. 

Diversos fatores costumeiramente foram utilizados neste processo, 

passando pela contabilidade, logfstica, pareceres tributaries e pesquisas de 

satisfagao interna e com clientes. 

Todavia, apenas mais recentemente as empresas tern percebido a 

necessidade e as vantagens da realizagao de uma atuagao jurfdica preventiva nos 

instrumentos que justamente refletem as decis6es tomadas, tornando importante a 

abordagem deste tema. 
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OBJETIVO GERAL 

A presente Monografia tern como objetivo geral demonstrar os 

conhecimentos basicos para que urn gestor possa compreender e administrar os 

contratos em uma Empresa, bern como a importancia da analise jurfdica contratual 

para a Gestao Empresarial. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Os objetivos especfficos da presente Monografia sao (i) instruir o Gestor 

para que possa compreender os mais importantes aspectos de urn contrato; (ii) 

demonstrar as inumeras peculiaridades dos contratos, que tornam imprescindfvel 

uma analise jurfdica contratual; e (iii) criar no Gestor a conscifmcia dos principais 

pontos dos Contratos que precisam ser observados durante a negociagao para o 

sucesso do neg6cio. 
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2 DOS CONHECIMENTOS BASICOS ACERCA DOS CONTRATOS E DA 

IMPORTANCIA DESTES NA GESTAO EMPRESARIAL 

2.1 lntrodugao aos Contratos 

0 objetivo da presente Monografia, resumidamente, e demonstrar as 

vantagens e a importancia da analise jurfdica contratual na Gestao Empresarial. 

Todavia, esta missao nao seria viavel sem primeiramente realizar uma instrugao 

acerca dos contratos em si, possibilitando assim a compreensao da abrangencia 

da materia dentro de uma Empresa. 

Nao seria viavel nem produtiva a abordagem, neste momenta, da analise 

individualizada de todos as modalidades de contrato. Desta forma, vamos nos 

limitar ao surgimento e aos principais pontos existentes nos contratos em geral. 

Antes de mais nada, para que seja possfvel corilpreender o motivo do 

surgimento dos contratos, e preciso compreender o conceito de neg6cio jurfdico. 

Em linguagem tecnica jurfdica, pode-se definir neg6eio jurfdico como o ato 

jurfdico lfcito que advem de uma ou mais vontades, criando, modificando, 

transferindo o extinguindo direitos. Todavia, para o objetivo da presente 

Monografia, podemos definir neg6cio jurfdico a um acordo de vontades com um 

tim comum, desde que nao seja vedado por lei. 

Estes neg6cios podem inclusive ser unilaterais, se for necessaria 

unicamente a manifestagao de vontade de uma parte, ou bilaterais, quando for 

necessaria mais de uma vontade para que se aperfeigoe o neg6cio e, neste 

ultimo caso, formando um contrato. 

Desta maneira, a condigao inicial para a formagao de um contrato e o 

encontro de vontades de duas ou mais pessoas, sejam elas ffsicas ou jurfdicas. 
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2.2 Definic;ao dos contratos 

0 contrato e urn neg6cio jurfdico bilateral, isto e, depende do encontro de 

vontades para se concretizar, devendo estar em acordo com a legislac;ao vigente, 

podendo assim criar, modificar ou extinguir direitos e obrigac;6es. 

Buscando os doutrinadores da materia, podemos vislumbrar a opiniao de 

Clovis Bevilaqua, quando citado par Silvio Rodrigues, afirmando que "o contrato e 

o acordo de vontades para o tim de adquirir, resguardar, modificar au extinguir 

direitos" (RODRIGUES, 2004, p. 09). 

E possfvel verificar portanto que o contrato tern par objetivo produzir efeitos 

jurfdicos e regulamentar os interesses privados. 

Basicamente, o contrato cria uma norma individual entre as partes, e o seu 

descumprimento · nao gera sanc;ao, pais nao o mesmo constitui uma norma 

autonoma, mas e pressuposto para aplicac;ao de sanc;ao pela norma jurfdica geral, 

motivo pelo qual e enorme a sua importancia quando da tomada de decisao dentro 

de l.Jril8. Erilpresa. · 

Maria Helena Diniz define o contrato como: 

"[ ... ) o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurfdica, destinado a 

estabelecer uma regulamentac;:ao de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, 

modificar ou extinguir relac;:oes jurfdicas de natureza patrimonial (DINIZ, 2005, p. 24)." 

Ap6s analise deste conceito, e possfvel vislumbrar a presenc;a dos dais 

elementos basicos para caracterizar a existencia dos contratos: o estrutural e o 

funcional. 

0 primeiro trata da necessidade de existir mais de duas pessoas com 

vontades expressas, que chegam a urn acordo, sendo vedado aos acordantes 

alterar individualmente o que foi acordado quando da formac;ao do contrato. 

Para a presente Monografia nao sera necessaria adentrar nos meandros do 

autocontrato, motivo pelo qual, visando nao fugir do tema proposto, deixaremos de 

aborda-lo. 

0 segundo (elemento funcional), trata da func;ao economica do contrato. Ele 

eo meio pelo qual as partes, que no infcio possufam interesses opostos, chegam 
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a urn consenso visando atingir a finalidade economica que, par definic;ao, buscara 

refletir em alterac;6es patrimoniais. 

2.3 A evoluc;ao dos contratos 

A doutrina atualmente utilizada e aceita teve seu crescimento a partir de 

uma longa evoluc;ao de teorias e pensadores, agregando os princfpios da 

autonomia da vontade e do consensualismo na assunc;ao de obrigac;6es e direitos. 

Orlando Gomes nos ensina acerca da corrente deste pensamento que: 

"A estimaqao do consenso leva a ideia de que a obrigaqao deve nascer fundamentalmente 

de um ato de vontade e que, para cria-lo, e suficiente a sua declaraqao. 0 respeito a 
palavra dada e o dever de veracidade justificam de outra parte, a necessidade de cumprir 

as obrigaqoes pactuadas, fosse qual fosse a forma do pacta, tornando necessaria a 

adoqao de regras jurfdicas que assegurassem a forqa obrigat6ria dos contratos, mesmo as 

nascidos do simples consentimento dos contraentes (GOMES, 1998, p. 05)." 

Percebe-se, portanto, que o acordo de vontades cria urn vfnculo jurfdico 

entre as partes, e de que o contra to teria for¢a de lei entre as partes. T odavia, 

atualmente esta colocac;ao nao e a mais acertada, devendo sempre ser analisada 

a func;ao social dos contratos. 

Com o desenvolvimento da economia, houve a necessidade de se 

regulamentar as trocas, compras, vendas e demais relac;6es mantidas pelas 

pessoas, o que originou o conceito de neg6cio jurfdico, que e genera do qual o 

contrato e uma especie. 

Assim tem-se o surgimento do contrato como instrumento a ser utilizado par 

todas as pessoas, independentemente declasse social e regulando todos os tipos 

de obrigac;6es. 

Nesta toada, Orlando Gomes discorre com propriedade a seguinte ideia: 

"Nao se levava em conta a condiqao ou posiqao social dos sujeitos, se pertenciam ou nao 

a certa classe, se eram ricos ou pobres, nem se consideravam os valores de usa mas 

somente o parametro da troca, a equivalencia das mercadorias, nao se distinguia se o 

objeto do contrato era um bem de consumo ou um bem essencial, um meio de produqao 

ou um bem voluptuario: tratava-se do mesmo modo a venda de um jornal, de um 

apartamento, de aqoes ou de uma empresa (GOMES, 1998, p. 06)." 
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Em que pese de ser esta a origem do contrato, tal condic;ao tem mudado 
I 

constantemente, tornando-se cada vez mais especffico para cada caso pratico. 

lsto porque nem todos sao iguais, e em virtude deste inegavel desequilfbrio 

estabelecido entre as partes, tanto nos contratos comerciais quanto nos 

trabalhistas, o Estado colocou-se na posic;ao de interferir nas relac;6es contratuais, 

modificando a sua estrutura. 

Oeste ponto em diante, a autonomia particular traduzida pela liberdade de 

contratar, se viu prejudicada ao sofrer restric;6es, em grande parte, na liberdade de 

determinar o conteudo do contrato. 

Como exp6e Orlando Gomes, 

"Determinado a dirigir a economia, o Estado ditou normas impondo o conteudo de certos 

contratos, proibindo a introdw;;ao de certas c/ausulas, e exigindo, para se formar, sua 

autorizaqao, atribuindo a obrigaqao de contratar a uma das partes potenciais e mandando 

inserir na relaqao inteiramente disposiqoes legais ou regulamentares (GOMES, 1998, p. 

07}." 

Concretizou-se, com isso, um novo modelo de contratac;ao que tem por 

base a despersonalizac;ao das relac;6es jurfdicas, atraves da elaborac;ao de 

contratos em massa. 

As novas tecnicas de contratac;ao passaram a trazer o tratamento 

desuniforme como forma adotada, principalmente no Direito do Trabalho e do 

Consumidor, a crescents intervenc;ao estatal, limitando e restringindo a vontade 

dos contratantes e a criac;ao de diversas leis de protec;ao ao hipossuficiente, ou 

seja, aquela parte mais fraca economicamente ou socialmente. 

E nesse momento que surge a dissociac;ao entre o acordo de vontades e 

neg6cio jurfdico particular estabelecido pelas partes e mudanc;a do foco do 

legislador para criar contratos mais rfgidos. 

Ao realizar um comparative entre o perfodo contratual classico e o 

contemporaneo, Orlando Gomes conclui que: 

"Em re/aqao ao contrato nos moldes c/assicos, empresta maior significaqao as normas 

sabre o acordo de vontades, detendo-se na disciplina cuidadosa da declaraqao de vontade 

e dos vfcios que podem anula-la, e limitando a proteqao legal aos que nao tern condiqoes 
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de emiti-/a, livre e conscienciosamente (menores e enfermos). Em relar;ao aos contratos 

nos moldes contemporfmeos, que se realizam em serie, a preocupar;ao e a defesa dos 

aderentes (contratos de adesao), mediante normas /egais quer profbam c/{wsu/as infquas, 

ate porque as regras sabre a declarar;ao da vontade e os vfcios do consentimento quase 

nao se the aplicam (GOMES, 1998, p. 08}." 

A partir de entao, a nova estrutura contratual caminha para o sentido de 

dissociar-se cada vez mais da autonomia privada e traz em seu bojo situag6es 

que refletem o antagonismo das partes, tais como empregados e empregadores, 

produtores e consumidores, por exemplo. 

Sobre esta nova concepgao de contrato, Orlando Gomes cita Barcellona, o 

qual afirma: 

'7- . .] em virtude da polftica interventiva do Estado hodierno, o contrato, quanta instrumento 

de relar;oes entre pessoas pertencerites a categorias sociais antagonicas, ajusta-se a 

parametros que levam em conta a dimensao coletiva dos conflitos sociais subjacentes. 

(GOMES, 1998, p. 15}" 

. 2.4 Princlpios Contratuais Fundamentais 

Existem seis princfpios norteadores do direito contratual: autonomia da 

vontade, fungao social, consensualismo, obrigatoriedade das conveng6es, 

relatividade dos efeitos do neg6cio jurfdico e boa-fe, os quais serao rapidamente 

expostos nos t6picos a seguir. 

2.4.1 Autonomia da vontade das partes 

Este princfpio pressup6e a supremacia da vontade dos contratantes, ou 

seja, a liberdade de contra tar. Tanto o conteudo quanta a forma sao livres para a 

escolha das partes, as quais tambem podem escolher com quem querem 

contra tar. 

Assim, toda pessoa capaz podera ser sujeito de direitos e contrair 

obrigag6es, exercendo assim os poderes de auto-regencia dos interesses. 

II 



Existem tres aspectos em que se apresenta a liberdade de contratar: 

liberdade de contratar propriamente dita, liberdade de escolher o outro contraente 

e liberdade de determinar o conteudo do contrato. 

A primeira se traduz pela livre escolha dos efeitos contratuais pelas partes, 

sem sofrerem limitag6es legais, em regra. Ou seja, as normas que regem o direito 

contratual, sao normas de carater supletivo, pais se aplicam quando houver 

silencio das partes ou para substituir a vontade do particular, caso nao haja. 

De acordo com Orlando Gomes: 

"Preva/ece, desse modo, a vontade dos contratantes. Permite-se que regulem seus 

interesses par forma diversa e ate oposta a prevista na lei. Nfw estao adstritas, em suma, 

a aceitar as disposk;i5es peculiares a cada contarto, nem a obedecer as linhas de sua 

estrutura legal. Sao livres, em conclusao, de determinar o conteudo do contrato, nos limites 

legais imperativos (GOMES, 1998, p. 23}:" 

0 segundo aspecto e a liberdade de escolher o outro contraente, ou seja, a 

parte poder contratar, via de regra, com quem quiser. Porem, em alguns casas 

nao e possfvel exercer esta escolha, como nas hip6teses de prestagao de servigo 

publico monopolizados, os quais s6 podem ser contratados com as 

concessionarias prestadoras daquele servigo publico. 

Par ultimo, existe a liberdade de fixar o conteudo do contrato, sendo que as 

partes que podem livremente escolher a forma que querem contratar, estipulando 

as clausulas e ate mesmo criando contratos atfpicos, que sao modelos de contrato 

ainda nao previstos em lei, desde que nao sejam contraries a esta. Existem 

exceg6es, como o contrato de adesao, que sera estudado mais adiante e e um 

ponto muito importante a ser considerado quando da analise da forma contratual 

adequada para refletir os interesses e necessidades do Gestor. 

T odavia, a liberdade contratual nao e absoluta, encontrando limite na ordem 

publica, ao proteger o interesse coletivo. Par ordem publica, entende-se na 

concepgao de Silvio Rodrigues, "aquele conjunto de interesses jurfdicos e marais 

que incumbe a sociedade preservar" (RODRIGUES, 2004, p. 16). 

Esse fenomeno e chamado de dirigismo contratual, que se justifica para 

assegurar a igualdade economica dos contratantes, retratando o intervencionismo 

12 



estatal nas relagoes particulares para fazer garantir a supremacia do interesse 

publico. 

2.4.2 Fungao social do Contrato 

0 contrato, nas analises mais modernas, tern a obrigagao de ter por 

finalidade a fungao social, qual seja, a utilidade, que os contraentes devem dar ao 

contrato, preservando os interesses da coletividade, ponderados com os 

interesses particulares. Assim, devem sujeitar a sua vontade e liberdade de 

contratar aos bans costumes e as normas de interesse publico. 

De acordo como Enunciado do STJ n. 23, citado por Maria Helena Diniz, 

[. .. }a funr;ao social do contrato, dirigida a satisfar;ao de interesses sociais, nao elimina o 

principia da autonomia contratual, mas atenua au reduz o seu alcance, quando estiverem 

presentes interesses metaindividuais au interesse individual coletivo relativo a dignidade da 

· pessoa humana" (DINIZ, 2005, p. 35). 

Assim, o princfpio da autonomia da vontade nao perde a sua aplicabilidade 

em razao da existencia do requisito da fungao social. Ele apenas nao sera 

observado de forma integral. 

A fungao social do contrato e uma derivagao do princfpio da fungao social 

da propriedade que norteia a ordem econ6mica. 

2.4.3 Consensualismo entre as Partes 

Esse princfpio trata da nao exigencia de nada alem da manifestagao de 

vontade dos contratantes para que o contrato seja valido e, embora a lei exija 

forma especffica para alguns contratos, a regra e que as partes sao livres para 

pactuarem da forma que desejarem. 

Este e urn ponto muito importante quando a Empresa pretende formalizar 
-

uma relagao jurfdica, pais, se existir uma forma legal obrigat6ria e esta nao for 

observada, poderao advir prejufzos de grande manta. 
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2.4.4 Obrigatoriedade das conveng6es 

0 contrato e intangfvel e, portanto, uma vez pactuado, as partes devem 

cumpri-lo em todos os seus termos, sob pena da parte lesada pedir protegao ao 

Estado em razao de o contrato representar lei entre as partes. Essa "lei" enseja a 

provocagao do Judiciario, exceto se houver caso fortuito ou forga maior. 

0 principia do pacta sunt servanda (que diz que o contrato e lei entre as 

partes) nao e absoluto, pais se submete a teoria da imprevisao, que trata da 

possibilidade de o magistrado rever os termos do contrato, caso haja 

enriquecimento ilfcito superveniente de uma das partes ou ate mesmo resolver 

(finalizar) o contrato. 

Desta maneira, infere-se que o contrato e excepcionalmente mutavel, s6 

podendo ser alterado par autoridade judiciaria com o intuito de restabelecer o 

equilibria entre as partes contratantes. 

···· 2.4.5 Helatividade dos efeitos do contra to 

0 contrato s6 aproveita e prejudica a quem dele faz parte, nao atingindo 

terceiros, assim entendidos par qualquer pessoa estranha a relagao jurfdica. Esse 

principia trata da eficacia dos contratos, ou seja, a extensao dos seus efeitos. 

Cabe ressaltar a diferenga entre efeitos internos do contrato e efeitos a 

existencia deste, pois o contrato existe perante a toda e qualquer pessoa, 

independente de fazer parte dele. Ja os seus efeitos, somente atingem as partes 

contraentes. 

Para Silvio Rodrigues, "tal principia representa urn elemento de seguranga, 

a garantir que ninguem ficara preso a uma convengao, a menos que a lei 

determine, ou a propria pessoa o delibere" (RODRIGUES, 2004, p. 17). Ou seja, o 

terceiro nao podera fica vinculado de forma obrigacional a uma relagao jurfdica 

que nao desejou. 

Desta forma, podemos falar em relatividade dos efeitos do contrato, porque 

o mesmo possui uma eficacia relativa, ou seja, inter partes. Tal principia nao e 

absolute, admitindo exceg6es tais como o contrato coletivo de trabalho. 
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2.4.6 Boa-fe 

Um ponto muito importante quando da analise e implementagao de um 

contrato na cadeia produtiva da empresa e que a interpretagao do mesmo nao 

deve ser feita de forma literal, pais prevalecera a intengao das partes, mesmo que 

esteja expressa ou que tenha sido transmitida de forma confusa no contrato. E 
nesse sentido que se tala de condig6es subentendidas. Todavia, deve-se evitar ao 

maximo a existencia de pontos nebulosos no contrato. 

E importante mencionar que deve haver uma colaboragao mutua entre as 

partes, as quais devem guardar os conceitos de confianga, respeito e lealdade 

entre si, para fazer valer a seguranga dos neg6cios jurfdicos. 

Desta maneira, conforme explicita Maria Helena Diniz, 

"As partes deverao agir com lea/dade, honestidade, honradez, denodo e confianc;a 

recfprocas, isto e, proceder com boa-fe, esclarecendo os fatos e conteudo das clausulas, 

procurando o equilibria nas prestac;oes, evitando o enriquecimento indevido, nao 

divulgado informac;oes sigilosas, etc. (DINIZ, 2005, p. 41 e 42)," 

Em verdade, estamos falando de boa-fe objetiva, que e aquela que se 

averfgua independente da culpa de qualquer das partes, podendo dar causa ao 

inadimplemento do contrato. 

0 princfpio da boa-fe esta previsto no art. 422 do C6digo Civil que disp6e 

que "Os contratantes sao obrigados a guardar, assim na conclusao do contrato, 

como e sua execw;ao, os princfpios de probidade e boa fe". 

2.5 Pressupostos e requisitos 

Para o contrato existir de forma valida, deve canter determinados 

elementos, externos e internos, quais sejam respectivamente, os pressupostos e 

os requisitos. E neste sentido que repousa a fundamental diferenga entre os dais e 

este e um dos pontos de maior importancia quando abordamos o tema da 

importancia da analise jurfdica contratual dentro da Empresa. 
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2.5.1 Pressupostos 

Para Ferrara, citado par Orlando Gomes, "pressupostos sao as condig6es 

sob as quais se desenvolve e pode se desenvolver o contrato" (GOMES, 1998, 

p.45). Para que se verifique a validade jurfdica de um contrato, dentre inumeros 

elementos que precisam ser averiguados, os pressupostos sao de suma 

importancia, sendo necessaria analisar: 

a) A Capacidade das partes 

0 contrato presume a existencia de agente capaz, ou seja, a pessoa que 

tern aptidao legal para realizar um neg6cio jurfdico. Tal capacidade se subdivide 

em generica e especffica. 

A capacidade generica e aquela atribufda de forma geral a todos para 

realizar os atos · da vida civil. De tal forma, a realizagao de um contra to par um 

relativamente ou absolutamente incapaz, torna o neg6cio jurfdico nulo ou anulavel. 

Ja a capacidade especffica e uma aptidao diferenciada para realizar aquele 

ato jurfdico. Ela e necessaria, pais, par vezes, a legislagaO iriipoe liriiita¢6es a 

liberdade de contratar, par exemplo, quando profbe que os ascendentes e 

descendentes realizem entre si contrato de compra e venda (art. 496 do C6digo 

Civil). 

b) ldoneidade do objeto 

0 contrato deve ter um objeto lfcito, que para Maria Helena Diniz, e aquele 

"que nao pode ser contrario a lei, a moral, aos princfpios da ordem publica e aos 

bans costumes" (DINIZ, 2005, p. 28). 

Possfvel, e aquele que pode existir materialmente e juridicamente, nao se 

confundindo a impossibilidade com a indisponibilidade atual do objeto, pais esta se 

trata de contrato sabre coisa futura, onde o co~trato s6 sera valido se objeto vir a 

existir. Como exemplo tem-se a contratagao da colheita de cafe que vira a ser 

plantada. 

A impossibilidade do objeto pode ser absoluta ou relativa e, apenas a 

primeira torna a obrigagao inexigfvel, pais a relativa diz respeito as circunstancias 
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pessoais do devedor. Quanta a determinagao, o objeto deve ter ao menos a 

possibilidade de ser determinado, ja que a indeterminagao e causa para tornar 

invalido o contrato. 

Par ultimo, a economicidade se trata da substancialidade do valor do bem a 

ser contratado. Os bens de valor fnfimo nao podem ser apreciados em dinheiro e, 

portanto, nao interessa ao direito contratual. 

c) Legitimagao 

0 conceito de legitimagao veio importado do direito processual, donde se 

diz que parte legftima e toda aquela que possui idoneidade para movimentar a 

relagao processual, tendo em vista o seu interesse naquela demanda. 

Para o direito material uma pessoa pode ter a pratica de certos atos retirada 

da sua esfera de direitos em decorrencia da falta de relagao que possui com o 

objeto do contrato. 

Orlando Gomes distingue capacidade de legitimidade da seguinte maneira: 

"No problema da capacidade, o que se discute sao as qualidades intrfnsecas da pessoa, 

que a habilitam ou nao, ao exercfcio dos atos da vida civil, enquanto no problema da 

legitimar;ao o que conta e a posir;ao da pessoa em relar;ao a determinados bens que 

podem ser objeto de neg6cios jurfdicos em geral, ou em relar;ao as especiais categorias 

de neg6cios (GOMES, 1998, p. 47)." 

Classifica-se em legitimagao direta e indireta, sendo aquela uma 

competencia pessoal para dispor sabre os seus direitos e para contrair 

obrigag6es. Esse tipo de legitimidade s6 sera limitada se a pessoa estiver 

impedida de adquirir algum tipo de direito. 

A legitimagao indireta e aquela concedida a um terceiro para agir em nome 

de outrem. Este terceiro disp6e de poderes necessaries e especfficos, para, par 

meio de representagao ou autorizagao, agir em virtude de disposigao legal ou 

delegagao de um interessado. 

2.5.2 Requisites 

Orlando Gomes conceitua requisites como "condig6es para o contrato 

cumprir sua fungao economico-social tfpica" (GOMES, 1998, p. 45) 

17 



Estes requisitos sao muito importantes quando da negociagao da contragao 

de obrigag6es pelo gestor, refletindo diretamente na exequibilidade do contrato, 

sendo eles: 

a) consentimento 

0 consentimento, que se traduz pela manifestagao da vontade, deve estar 

livre de vfcios, tais como coagao, erro e dolo. Ha tambem quem o defina como nao 

apenas a manifestagao da vontade, mas o acordo de vontades de cada uma das 

partes do contrato. 

Tais vontades, no contrato, sao sempre interesses opostos, devendo haver 

a comunicagao para que se forme o consentimento, que pode se dar de diversas 

formas, tais como verbal, escrita, direta e por meio de silencio. 

As declarag6es escritas sao feitas por meio de um documento, manuscrito, 

datilografado ou expresso, que necessita para a sua· validagao de assinatura 

daquele que a declara, permitindo-se a sua substituigao por impressao digital. 

Atualmente, o silencio tambem e tido como forma de consentimento de 

forma circunstanciada. Para o direito Canonico, prevalecia o preceito de "quem 

cala consente", ja para o direito Romano, se dizia que "quem cala nem sempre 

consente, mas tambem e certo que nao nega". 

Na doutrina moderna, o silencio podera ser interpretado como 

consentimento, dependendo das circunstancias em que sera interpretado, 

atribuindo-o valoragao "quando quem cala tern o dever de falar'' (GOMES, 2004, p. 

52). 

Existe tambem uma distingao entre consentimento expresso e tacito, que 

repousa na forma que de expressao. Assim, o consentimento podera ser tacito, 

exceto se por determinagao legal se exija a forma expressa. 

b) Objeto 

T ado contra to deve possuir um objeto que nao se confunde com a 

prestagao, pais esta seria o objeto da obrigagao enquanto aquele, 
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[. . .} e a can junta de atas que as partes se camprometeram a praticar, singularmente 

cansideradas, n{w em seu entrosamenta finalfstica, au, par autras palavras, as prestagoes 

das partes, n{w a intercambia entre etas, pais esta e a causa (GOMES, 1998, p. 54). 

Assim, o objeto do contrato deve ser visto como urn todo, ou seja, urn 

conjunto de atos, e nao como costumeiramente se diz o que na verdade seria o 

objeto da prestagao, tal qual a entrega de algo ou a prestagao de urn servigo. 

c) Forma 

No tocante ao requisite formal, a regra e a liberdade da forma contratual. De 

forma excepcional, a lei pode exigir forma especffica, como diz o art. 107 do 

C6digo Civil. 

Orlando Gomes traz urn exemplo, afirmando que "Nulo e, por exemplo, o 

contrato de compra e venda de bern im6vel de valor superior a certa quantia, se 

nao celebrado por escritura publica" (GOMES, 1998, p. 53). 

Apesar de nao ser obrigat6ria, a forma escrita, sempre que possfvel, sera 

preferida as demais, em razao da maier facilidade de provar o contrato. Sua 

autenticidade goza de presungao relativa, tambem chamada de juris tantum. 

2.6 Classificagao 

Diversas sao as classificag6es doutrinarias existentes, porem, decidimos 

por adotar aquela trazida na obra de Orlando Gomes, por entendermos tratar de 

forma mais abrangente as especies de contrato e, assim, podera ser feita uma 

distingao entre elas sob diversos aspectos. 

a) Unilaterais e bilaterais 

Muita divergencia existe acerca desta classificagao, porem, 

fundamentalmente de distinguem por ser o contrato unilateral, em sua formagao, 

gerador de obrigag6es para apenas uma das partes, enquanto o bilateral forma 

obrigag6es recfprocas. 
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No bilateral, ambas as partes tem direitos e obrigag6es e, segundo Orlando 

Gomes, "ocupam, simultaneamente, a dupla posi9ao de credor e devedor' 

(GOMES, 1998, p. 71 ). Ja no unilateral, os efeitos passivos e ativos sao divididos 

separadamente para cada lado. 

b) Onerosos e gratuitos 

No contrato gratuito apenas uma das partes afere vantagens e outra so tera 

desvantagens, enquanto no oneroso, ambas as partes possuem vantagens e 

desvantagens. Para Orlando Gomes, nos contratos gratuitos, "via de regra, a 
vantagem corresponde um sacriffcio, [ ... ] e o sacriffcio nem sempre importa 

diminui9ao patrimonial" (GOMES, 1998, p. 73). 

Temos como exemplos de contratos gratuitos o comodato eo mutuo, onde 

nao ha diminuigao patrimonial, e a doagao, onde ha tal diminuigao. 

Alguns autores admitem ainda uma terceira categoria chamada de natureza 

mista, onde se enquadram o deposito e o mandato, que eventualmente, podem 

ser onerosos ou·gratUitos. 

Fazendo um paralelo, todo contrato bilateral e oneroso, porem, nem todo 

contrato unilateral e gratuito, como exemplo, 0 mutuo feneratfcio. 

Os contratos onerosos podem ser comutativos ou aleatorios. Naquele, as 

prestag6es sao subjetivamente equivalentes e, neste, nem sempre se sabe se a 

vantagem sera proporcional ao sacriffcio. 

c) Consensuais e reais 

Consensual, e o contrato que se torna perfeito e acabado com a unificagao 

das vontades das partes, como os contratos de mandato e locagao. Ja os 

contratos reais, necessitam alem da manifestagao de vontade, da entrega da 

coisa, para que se deem por finalizados, como no comodato e deposito. 

Na ligao de Orlando Gomes, 

"Em principia, o consentimento e bastante para formar o contrato, mas alguns tipos 

contratuais exigem que se complete com a entrega da coisa que sera objeto de restituir;ao 

(GOMES, 1998, p. 75)." 
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Vale ressaltar que a existencia desta classificagao nao vai de encontro ao 

princfpio do consensualismo, onde ensina que para a formagao do contrato, o 

consentimento de ambas as partes e suficiente. 

d) Solenes e nao solenes 

Em atendimento ao princfpio da liberdade das formas, em geral os 

contratos sao nao solenes, ou seja, nao necessitam de forma especlfica para que 

se conclua validamente. 

Excepcionalmente, quando a lei exigir, OS contratos poderao obedecer a 
determinada forma, como por exemplo o contrato de compra e venda de um bern 

im6vel necessita do registro no cart6rio do registro de im6veis para que se 

constitua o direito real sabre o im6vel. 

Assim, para os contratos solenes, caso nao obedega a forma prescrita em 

lei, serao nulos, desde que "[ ... ] a solenidade se exigir na declaragao de vontade" 

(GOMES, 1998, p. 78). 

e) Principais e acess6rios 

0 contrato principal e aquele que possui existencia propria e do qual outros 

dependem, chamados acess6rios, cuja principal func;ao e assegurar o 

cumprimento das obrigag6es do principal. 

Sao exemplos de contratos acess6rios ou dependentes, o penhor e a 

anticrese. Desta maneira, a extingao do contrato principal, fatalmente afeta o 

contrato acess6rio; porem, o contrario nao ocorre. 

f) lnstantaneos e de durac;ao 

Em linhas gerais, os contratos instantaneos se resolvem em um s6 

momenta, enquanto que os contratos de duragao, sao aqueles que pela sua 

natureza, nao e possfvel satistazer a prestac;ao em um s6 momenta. 

Como ensina Orlando Gomes, 
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"E a natureza da prestar;ao que determina a existencia dos contratos de durar;ao. Tais 

serao, tao-s6, aqueles nos quais a execur;ao nao pode cumprir-se num s6 instante. Par 

esse motivo, somente ha contratos de durar;ao par sua propria natureza (GOMES, 1998, p. 

79}." 

Os contratos de duragao podem ser de execugao peri6dica, quando se 

perfaz por prestag6es sucessivas, ou de execugao continuada, quando s6 existe 

uma prestagao, porem ela e exercida de forma continuada. 

Por sua vez, os contratos instantaneos se dividem em contratos de 

execugao imediata, quando a execugao ocorre no mesmo memento da conclusao 

do contrato e, de execugao diferida, onde o memento da execugao e retardado. 

Esses ultimos sao tambem chamados de contratos a prazo. 

g) Tfpicos e atfpicos 

Os contratos tfpicos sao aqueles estao previstos na lei, enquanto os 

atfpicos nao tern existencia prevista, porem, nao significa dizer que a existencia 

deles e invalida. 

Os contratos tfpicos sao tambem chamados de nominados e os atfpicos de 

contratos inominados. 

h) Pessoais e impessoais 

Contratos pessoais ou intuitu personae, sao aqueles que em que a pessoa 

com que se contrata e essencial para a validade do contrato, ou seja, ela e 

insubstitufvel, e o contrato e efetuado especificamente para ela. 

Ja os contratos impessoais, sao aqueles em que nao importa quem seja a 

pessoa contratada por nao serem resguardadas suas caracterfsticas pessoais. 

Orlando Gomes reconhece uma terceira categoria intermediaria, trazendo 

da seguinte forma: 

"Entre as categorias dos contratos pessoais e impessoais, poder-se-ia admitir classe 

intermediaria, na qual se incluiria, dentre outros, o contrato de trabalho. Oeste, embora, se 

considere personalfssima a obrigar;ao fundamental do empregado, decorrendo dessa 

circunstancia as consequencias pr6prias do contrato intuitu personae, a rigor, nao se 
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conclui as mais das vezes, tendo em vista as qua/idades pessoais do trabalhador 

(GOMES, 1998, p. 83}." 

Assim, vislumbra-se que a categoria em que se incluiriam, como exemplo, 

os contratos de trabalho, se caracteriza como sendo o meio termo entre os 

contratos pessoas e impessoais, pais apesar de ser cantata personalfssimo, em 

tese, na pratica nao ocorre a verificac;ao dos aspectos pessoas do trabalhador 

para que se firme o contrato de trabalho. 

i) Autocontrato 

Esta e uma forma especial de contrato, pais ambos os p61os da relac;ao 

jurfdica, serao ocupados pela mesma pessoa. A princfpio, pode-se pensar que ha 

uma afronta ao proprio conceito de contrato, quando diz ser este um neg6cio 

jurfdico bilateral, porem, o autocontrato e aquele em a mesma pessoa ocupa 

ambos os p61os da relac;ao jurfdica, representando,porem, duas vontades 

distintas. 

lsso s6 e possfvel por meio da representac;ao. Deve-se, porem, proceder 

com cautelar quando do uso dessa forma de contrato. Orlando Gomes assevera 

com propriedade que: 

T .. ] graves perigos que encerra em vista da contraposic;fio de interesses conciliados pela 

mesma pessoa co/ocada em posic;oes antag6nicas. Se esses perifl,OS nfio justificam sua 

proibic;fio, contudo, s6 muito prudentemente se deve permiti-lo (GOMES, 1998, p. 85)" 

Desta maneira, a utilizac;ao do autocontrato s6 sera lfcita quando o sujeito 

que o esta firmando e ao mesmo tempo representando a parte contraria, nao 

possa dispor sabre o conteudo deste, ou seja, nao devera haver interesses 

opostos na proposta, apenas mera adesao, o que sempre deve ser observado 

pelo Gestor, em especial quando na negociac;ao de bens da empresa. 
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2.6.1 Contratos atfpicos e contratos coligados 

Sao aqueles contratos que, de forma sintetica, sao criados, com 

fundamento no princfpio do consensualismo e no princfpio da liberdade de 

contratar, para disciplinar interesses que nao foram ainda regulados pela lei. 

Nao se confundem com contratos inominados, pais estes sao somente 

aqueles que nao possuem names pr6prios. Ja os atfpicos, modificam elementos 

caracterfsticos de urn contrato tfpico, e assim, desfigurando-o. 

Os contratos atfpicos se subdividem em mistos e atfpicos propriamente 

ditos. Os primeiros, se formam pela jungao elementos de contratos tfpicos. 

Neste ambito, vale ressaltar a diferenga entre contratos mistos e contratos 

coligados, ja que nestes, a jungao nao forma urn contrato unitario, como ocorre 

naqueles. 

Como trata Orlando Gomes: 

"Em resumo, distinguem-se na estruturac;ao e eficacia as figuras dos contratos coligados e 

dos contratos mistos. Naqueles ha combinac;ao ·de contratos completos. Nestes, de 

elementos contratuais, enquanto possfvel a fusao de um contrato completo com simples 

elemento de outro. Pluralidade de contratos, num caso; unidade, no outro (GOMES, 1998, 

p. 105)." 

Sao presentes, tambem, os contratos com clausulas atfpicas, au seja, sao 

contratos plenamente tfpicos, com a insergao de uma clausula que nao e propria 

daquele contrato. Temos como exemplos a venda de controle acionario e, de 

fundamental irriportancia para o nosso estudo, os contratos da informatica. 

2.6.2 Contratos de adesao 

Constitui figura especialmente importante no ambito contratual, tendo em 

vista 0 seu principal trago que e a indiscutibilidade da proposta par parte do 

aceitante, o qual ·devera aderir as clausulas previamente estabelecidas pelo 

proponents. 

lsto, par si s6, gera discuss6es, ja que estaria afrontando o princfpio 

autonomia da vontade, pais, o proponents estaria limitando a liberdade de discutir 

as clausulas contratuais par parte do oblato. 
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2. 7 Formac;ao dos contratos 

Em linhas gerais, o contrato nasce no memento em que ha o encontro das 

vontades livres das partes contratantes. Porem, nao basta apenas a manifestac;ao 

das vontades, e precise um consentimento recfproco. 

Ha duas fases na formac;ao dos contratos, a proposta e a aceitac;ao, mas 

antes, os contratantes passam por uma negociac;ao preliminar. Sobre esse tema, 

Maria Helena Diniz ensina: 

"Como na formac;ao do contrato temos que considerar duas declarac;oes de vontade 

sucessivas, e e sempre uma das partes que toma a iniciativa, manifestando a outra seu 

desejo de celebrar o contrato, sua declarac;ao recebe o nome de proposta, enquanto a da 

outra parte chama-se aceitac;ao. Portanto, a oferta e a aceitac;ao sao elementos 

indispensaveis a forrriac;ao de qua/quer contrato, vista que o consentimento de cada um 

dos contratantes, convergindo para um ponto, se encontra e forma o nexo contratua/; 

assim, manifesta-se, de um /ado, pela proposta, o ponto inicial do contrato, e, de outro, 

pela aceitac;ao, o seu ponto final (DINIZ, 2005, p. 48)". 

Em relac;ao ao memento da formac;ao do contrato, importa saber se o 

mesmo fora realizado entre presentes ou entre ausentes. 

Este e um ponto fundamental que deve ser observado pelo gestor quando 

da formalizac;ao contratual das obrigac;6es e direitos da empresa. 

No primeiro caso, ocorre quando, proponente e o aceitante emitem o 

consentimento no mesmo ato, independentemente da distancia ffsica entre eles. 

Ou seja, pode ocorrer contrato entre presentes por telefone ou por outro meio 

qualquer de comunicac;ao, de acordo com o disposto no art. 428, I, do C6digo de 

Processo Civil. 

Excepcionalmente, em caso de oferecimento de prazo por parte do 

proponente para que o aceitante se manifeste, desde que a manifestac;ao se de 

dentro do prazo, considera-se o contrato ocorrido ~ntre presentes. 

0 contrato entre ausentes, leva em considerac;ao a ausencia jurfdica, e nao 

a mera ausencia ffsica, ou seja, e aquele realizado por meio de qualquer meio de 

comunicac;ao, como cartas, telegramas, entre outros. 
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2.7.1 Negociag6es Preliminares 

Antes da formagao do contrato, ocorrem as negociag6es preliminares ou 

tratativas, onde os contratantes trocam informag6es sabre suas possibilidades 

econ6mico-financeiras, sem estabelecer vfnculo jurfdico entre as partes. Ou seja, 

a mera existencia de negociag6es preliminares nao cria direitos nem obrigag6es 

para os contratantes. 

Com fundamento nos principia da autonomia, o C6digo Civil permite que as 

partes realizem previos acertos, sem, contudo, possuir forga vinculante. Ou seja, 

para Maria Helena Diniz: 

"Dessas negociac;oes nao advem, portanto, a obrigac;ao de contratar. Logo, nao se podera 

imputar responsabi!idade civil aquele que houver interrompido essas negociac;oes, pais, se 

nao ha proposta concreta, se nada concretamente existe, o contrato ainda nao entrou em 

seu processo formativo, nem se iniciou (0/N/Z, 2005, p. 51)." 

As partes podem fazer uma min uta dos pontos ja esclarecidos par elas, que 

podera servir, posteriormente, de modelo para o contrato propriarn~nte dito. Ainda 

nesse momenta, nao ha vinculagao nem responsabilidade entre os contratantes. 

E importante lembrar que, a responsabilidade civil objetiva pode ser 

possfvel quando for criada uma expectativa de contrato em que uma das partes 

tenha tido prejufzo em virtude desta expectativa, aquele que o causou sera 

obrigado a corrigir o dana independentemente de culpa, com fundamento no 

principia da boa-fe objetiva e nos artigos 186 e 927 do C6digo Civil. 

2.7.2 Proposta 

A proposta e a manifestagao de vontade inicial do contrato, direcionada a 
parte contraria, para esta aceite ou nao, e no primeiro caso, vir a formar 

definitivamente o contrato. Se, contudo, o recipients aceita-la com reservas ou 

alterando-a, estara sendo feita uma nova proposta. 

A materia referents a proposta deve sempre ser observada pelo Gestor, 

uma vez que possui carater vinculativo. 

Orlando Gomes, citado par Maria Helena Diniz define proposta ou oferta 

como: 
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[ ... ] uma declarac;ao receptfcia de vontade, dirigida par uma pessoa a outra (com quem 

pretende celebrar um contrato}, par toea da qual a primeira manifesta sua intenc;ao de se 

considerar vinculada, sea outra parte aceitar (DINIZ, 2005, p. 58}. 

Sao cinco as caracterfsticas do ato inaugural do contrato. lnicialmente, a 

proposta e a expressao unilateral de uma vontade, devendo canter todas as 

informag6es necessarias para que aceitante por meio de um simples ato, seja 

capaz de aderir a tal oferta. 

Possui forga vinculante para o proponente apenas, tendo vista que nesse 

momenta, ainda nao ha contrato, mas os eventuais danos causados ao aceitante 

pela retirada da oferta podem ser passfveis de perdas e danos. 

A proposta faz parte das declarag6es de vontade receptfcias, que, nas 

palavras de Orlando Gomes, "sao [ ... ] somente eficazes no momenta em que 

chegam ao conhecimento da pessoa a quem se dirigem" (GOMES, 1998, p. 57). 

Desta maneira, e um neg6cio jurfdico que precisa do recebimento pela 

outra parte, para produzirefeitos. 

Vale ressaltar que a proposta e uma oferta de carater pessoal, e, o fato de 

ser dirigida ao publico nao a desnaturaliza. Este tipo de proposta se diferencia das 

demais por possuir um numero indeterminado de oblatos ou aceitantes, mas, o 

C6digo Civil preve em seu artigo 429, abaixo transcrito, que ela se equipara a uma 

proposta comum, desde que estejam presentes todos os seus requisitos. 

''Art. 429. A oferta ao publico equivale a proposta quando encerra os requisitos essenciais 

ao contrato, salvo se o contrario resultar das circunstancias ou dos usos." 

Na oferta ao publico, para ter o direito de revogar a oferta, o proponente 

devera fazer a ressalva de possibilidade de revogagao, sob pena de responder, 

caso um terceiro venha manifestar a sua aceitagao. 

Alem disso, a proposta, apesar de ainda nao forma neg6cio jurfdico, deve 

canter todos os elementos do neg6cio cujo objetivo e firmar como aceitante, sem 

induzi-lo a erro no momenta da aceitagao. 

Por ultimo, nas palavras de Maria Helena Diniz, a proposta deve ser "seria, 

completa, precisa ou clara e inequfvoca" (DINIZ, 2005, p. 61 ), possibilitando ao 
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aceitante ter uma nogao real do neg6cio jurfdico que formara, caso decida aceita

la. 

lmportante mencionar que a proposta podera ser obrigat6ria, ou seja, o 

ofertante fica impedido de revoga-la por urn certo perfodo de tempo, mesmo em 

casas de morte, onde os herdeiros assumem as consequencias jurfdicas, podendo 

apenas exercer a retratagao, que sera explicada em t6pico especffico 

posteriormente. 

Segundo Maria Helena Diniz: 

"A obrigatoriedade da proposta consagrada pelo C6digo Civil, art. 427, tern par escopo 

assegurar a estabilidade das relar;oes sociais, pais se fosse permitido ao ofertante retirar, 

arbitraria e injustificadamente, a oferta, ter-se-ia inseguranr;a no direito, poder-se-ia causar 

prejufzos ao outro contratante, que de boa-te estava convicto da seriedade da policitar;ao 

(DIN/Z, 2005, p. 62)." 

Os artigos 427, 428 e seus incisos do C6digo Civil brasileiro enumeram as 

hip6teses em que a proposta nao sera obrigat6ria: quando houver uma clausula 

expressa no contrato que retire esta possibilidade, quando pela natureza do 

neg6cio carecer de obrigatoriedade ou, nas circunstEtncias especfficas de cada 

caso, previstas no artigo 428 do C6digo Civil. 

2.7.3 Aceitagao 

Ap6s a proposta, inicia-se a fase final das manifestagoes de vontade, com a 

aceitagao, que ocorre quando o proposto aceita a oferta em todos os seus termos. 

Em caso de morte ou incapacidade do aceitante ap6s a manifestagao da 

vontade pela aceitagao da proposta, finalizado esta o contrato, porem, se a 

aceitagao nao tiver sido feita antes de morrer ou se tornar incapaz, ao contrario do 

que ocorre na proposta, o contrato nao se formara, independentemente do prazo 

que resta para que os herdeiros se manifestem. 

A vinculagao que advem da aceitagao se da, tanto por parte do proposto 

quando do proponente, ou seja, a partir dela, o ato jurfdico esta perfeito e 

acabado, formando urn neg6cio jurfdico bilateral, que e o contrato. 
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Nos dizeres de Silvio Rodrigues citado par Serpa Lopes e trazido par Maria 

Helena Diniz em sua obra: 

A aceitac;ao vem a ser a manifestac;ao da vontade, expressa au tacita, da parte do 

destinatario de uma proposta, feita dentro do prazo, aderindo a esta em todos as seus 

termos, tornando o contrato definitivamente conclufdo, desde que chegue, oportunamente, 

ao conhecimento do ofertante {OINIZ, 2005, p. 65). 

A aceitagao possui como requisites a desnecessidade de forma especffica, 

exceto nos contratos solenes, caso contrario podera ser tacita, como ensina 

Washington de Barros Monteiro no exemplo transcrito par Maria Helena Diniz: 

'f. . .} certo viajante telegrafa a um hotel para reservar acomodac;oes dizendo que chegara 

em tal dia; se nao receber aviso contrario, se o hoteleiro nao expedir a tempo a negativa, o 

contrato estara conclufdo. Salvo essas hip6teses, o proponente nao podera impor a falta 

de resposta como aceitac;ao de sua proposta (RF, 74: 64). (OINIZ, 2005, p. 66)" 

T ambem e preciso que seja feita dentro do prazo concedido pel a 

proponente, se houver. Tal prazo pode ser arbitrario, quando o ofertante o imp6e, 

ou moral, quando e dado um tempo para que proposto reflita sabre a proposta. 

Ap6s o decurso do prazo, a oferta se extingue naturalmente, exceto par 

causas alheias a vontade do aceitante. Neste caso, caso o proponente nao tenha 

interesse em continuar com a oferta, devera imediatamente comunicar ao 

proposto, sob pena de responder par perdas e danos, nos termos do artigo 430 do 

C6digo Civil. 

Vale ressaltar que para ser valida, a aceitagao devera ser feita em todos os 

termos da proposta, havendo uma coincidencia total entre as vontades do 

proposto e do proponente. Ademais, Maria Helena Diniz ensina que, "Se 

porventura a oferta for alternativa, o oblato [aceitante] devera indicar, na resposta, 

a sua op9ao, pais do contrario o ofertante podera entender que consentiu em 

qua/quer de/as" (DINIZ, 2005, p. 67). 

Par tim, o ultimo requisite e que seja a aceitagao feita de forma conclusiva, 

pais a imposigao de condig6es caracteriza nova oferta. 
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2.7.4 Retratagao 

Maria Helena Diniz assevera que "[ ... ] retratar;ao vern a ser a recusa 

oportuna do neg6cio aceito, pais se chegar tardiamente a seu destino, o 

remetente continuara vinculado ao contrato" (DINIZ, 2005, p. 69). 

Desta maneira, o institute da retratagao nada mais e do que a possibilidade 

de arrepender-se por parte do proposto, desde que a comunicagao do 

arrependimento chegue ao conhecimento do proponents antes ou em momenta 

igual ao da aceitagao. 

2.7.5 Momenta da conclusao dos contratos entre ausentes 

Ha um conflito entre os doutrinadores quanta a determinagao do momenta 

exato em que o contra to reputa-se form ado quando o contra to e · realizado entre 

ausentes, pois no contrato entre presentes, nao ha qualquer duvida, ja que os 

momentos da oferta e da aceitagao coincidem, formando o contrato desde entao. 

Para tentar solucionar tal problema, disputavam duas teorias de grande 

importancia, que tomam por base o momenta da aceitagao. Sao elas a teoria da · 

informagao ou cognigao e a teoria da declaragao ou agnigao. 

a) Teoria da informagao ou cognigao 

Os defensores desta teoria creem quem o contrato se forma apenas 

quando o ofertante toma conhecimento da aceitagao por parte do proposto, pois 

antes disso nao se pode dizer que ha acordo de vontades. 

Maria Helena Diniz afirma sobre esta teoria, que 

[. . .] apesar de ser a que melhor corresponde a 16gica jurfdica, encontra-se, 

atualmente, em franca decadencia, par ter o inconveniente de deixar ao 

arbftrio do proponente o momenta de abrir a correspondencia e tamar 

conhecimento da resposta, positiva e geradora do vinculo obrigat6rio, 

favorecendo, assim a fraude e a ma fe do ofertante, que p. ex., conhecendo 

uma aceitar;ao num momenta que /he seria desfavoravel, em razao de alta 
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no mercado, quando propusera uma venda na baixa, poderia dar como nao 

/ida a resposta do oblato (DINIZ, 2005, p. 70). 

Ademais, essa situac;ao se prolongaria ao infinito, ja que o proposto iria 

exigir que tomasse conhecimento se o proponente recebeu a sua aceitac;ao e 

assim, sucessivamente. 

b) Teoria da declarac;ao ou agnic;ao 

Esta teoria, adotada pelo C6digo Civil brasileiro, defende que o contrato 

entre ausentes estara conclufdo no momenta que o proposto aceita a proposta. 

Alem disso, deve enviar a sua resposta ao proponente, adquirindo assim uma 

presunc;ao de que o aceitante ja fez tudo que lhe era possfvel para que a 

aceitac;ao chegasse ao conhecimento do proponente. 

Bassil Dower, citado por Maria Helena Diniz, ensina que: 

T .. ] poder-se-a afirmar que o vfncu/o contratua/ se torna obrigat6rio, em 

f16ss0 direito, · no momenta da expedi98.o da aceita9ao, salvo algumas 

exce96es, quando se ap/ica a teoria da recep98.0 (DIN/Z, 2005, p. 72)." 

Nesse sentido, o artigo 434 do C6digo Civil traz algumas excec;6es, a teoria 

da declarac;ao, tais como quando a aceitac;ao nao chega no prazo convencionado 

ou se o proponente tiver se comprometido de aguardar a resposta. Porem, em 

geral, aplica-se a teoria da declarac;ao. 
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3 Propostas 

Com base nos estudos acima propostos, e possfvel verificar que existem 

uma serie de fatores jurfdicos, paralelos ao contrato pretendido, que podem 

influenciar ou comprometer o neg6cio jurfdico entabulado pelas partes. 

Desta forma, de modo a evitar surpresas desagradaveis no futuro, o Gestor 

deve sempre estar ciente das consequencias e implicag6es jurfdicas das clausulas 

contratuais. 

Dentre os detalhes trazidos no capftulo anterior, alguns pontos devem 

receber uma maior atengao. Para tanto, e proposta uma sequencia 16gica mfnima 

que o Gestor deve observar sempre que for firmar um contrato. 

lnicialmente, prop6e-se que o Gestor verifique o objeto contratual transcrito, 

que representa um resumo do que foi contratado, de forma que este seja clara e 

de facil interpretagao. Em seguida, observe se todas as obrigag6es Ia estampadas 

condizem com o que fora anteriormente negociado. 

E preciso lembrar que nem sempre o que esta disposto no contrato pode 

ser legalmente aceito ou aplicavel, motivo pelo qual, caso o gestor nao possua um 

profunda conhecimento acerca do tema, deve cercar-se de profissionais 

competentes, pois um detalhe no contrato certamente pode comprometer uma 

operagao de forma irreversfvel. 

Lembrada a importancia da analise jurfdica do contrato, o Gestor deve 

pensar na forma de resolver ou rescindir o contrato. Este e um dos pontos mais 

problematicos e mais esquecidos pelas Empresas, pois quando da contratagao os 

animas estao otimistas e confiantes, esquecendo que nem sempre os neg6cios 

correrao da forma planejada. 
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Ao tim da negociagao das obrigagoes de cad a parte, bern como das 

clausulas do contrato, e imprescindfvel que 0 Gestor tome OS cuidados 

necessarios para a validade jurfdica do mesmo, aplicando a forma prescrita pela 

Lei. 
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4 Considerac;oes finais 

Para a negociagao e formalizagao valida de um contrato, existem inumeros 

requisites que precisam ser observados, existindo diversos elementos 

indispensaveis a sua exequibilidade, restando ainda o fato de que, atualmente, a 

liberdade contratual pode esbarrar nos princfpios de ordem publica e fungao 

social, com o intuito de preservar o interesse coletivo. 

Uma vez realizadas tais colocag6es, e possfvel verificar que para que um 

neg6cio seja conclufdo pela Empresa, nao e necessaria apenas uma boa condigao 

negocial e vantagem financeira. lsto porque um contrato mal elaborado ou mal 

interpretado pode causar prejufzos colossais. 

Desta forma, as informag6es tratadas no presente trabalho refletem o 

conhecimento basico que um Gestor precisa ter acerca do tema, podendo assim 

compreender os contratos e conhecer quais pontos deverao ser tratados durante a 

negociagao. 
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