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RESUMO 
 

LIMA, C. R. P. de. Validade e obrigatoriedade dos contratos de adesão eletrônicos 

(shrink-wrap e click-wrap) e dos termos e condições de uso (browse-wrap): um estudo 
comparado entre Brasil e Canadá. 2009. 673f  Tese de Doutorado – Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

  
Esta tese tem por objeto a investigação dos aspectos legais decorrentes do comércio 
eletrônico, com ênfase na validade e obrigatoriedade dos contratos de adesão eletrônicos e 
os denominados termos e condições de uso. Estes negócios jurídicos eletrônicos podem 
ser divididos em três espécies: a) licenças do tipo “shrink-wrap”, terminologia reservada 
às compras de software no estabelecimento físico do fornecedor, cujos termos contratuais 
que vincularão as partes não podem ser visualizados antes da compra do produto, mas tão-
somente no decorrer da instalação do software, garantindo-se ao adquirente a 
possibilidade efetiva de devolução do produto se não concordar com os termos da licença; 
b) contratos do tipo “click-wrap”, contratos celebrados inteiramente em meio eletrônico, 
em que o consumidor tem a oportunidade de ler as cláusulas contratuais antes de 
manifestar, expressamente, sua anuência ou não, clicando em uma caixa de diálogo 
indicativa de expressões como “eu aceito”, ou outra semelhante; e, c) os termos e 
condições de uso, denominados pela doutrina estrangeira como “browse-wrap”, 
disponibilizados no canto inferior de uma página da internet em um hiperlink, vinculando 
toda e qualquer pessoa, que tão-somente acesse o respectivo site, sem ao menos chamar a 
atenção do usuário para a existência destes termos ou nem exigindo a manifestação da 
anuência a tais termos. Os tribunais estrangeiros têm enfrentado a problemática em torno 
da validade e obrigatoriedade destas práticas comerciais, em especial os “browse-wrap”, 
cujo formato em que são utilizados descaracteriza-nos com contratos ou condições gerais 
de contratação, pois o usuário nem ao menos tem consciência da existência de tais termos. 
Portanto, parte da doutrina e da jurisprudência entende que o “browse-wrap” não se 
encaixa na definição de contrato, mas são termos unilateralmente propostos por uma das 
partes sem que a outra possa ter efetivo conhecimento a respeito. Se, por um lado, há 
necessidade de reconhecer os efeitos obrigatórios dos contratos de adesão eletrônicos, 
fortalecendo o comércio eletrônico; por outro lado, a sociedade global exige a efetiva 
proteção dos consumidores e usuários contra abusos praticados por multinacionais, que 
operam sem fronteiras geográficas. Assim, juristas e doutrinadores enfrentam um enorme 
desafio: desenvolver um comércio eletrônico sustentável, equilibrando os interesses 
comerciais e os direitos dos consumidores. Este trabalho pretende determinar os requisitos 
jurídicos para a validade dos contratos eletrônicos de maneira científica, analisando o 
processo de formação contratual em meio eletrônico. Por fim, investiga-se a dúvida acerca 
da lei aplicável e da jurisdição na era digital, enfatizando a cláusula de eleição de foro, de 
escolha da lei aplicável e compromissória, bem como seu impacto no acesso à justiça do 
consumidor. Em suma, esta tese destaca a necessidade de uma legislação uniforme sobre 
comércio eletrônico e a proteção do consumidor, tendo em vista o alto nível de 
globalização, para que se possam tutelar os direitos dos consumidores aliados aos 
interesses econômicos do mercado. 
 
Palavras-chave: internet; comércio eletrônico; contrato de adesão; “click-wrap”; “shrink-

wrap”; “browse-wrap”; obrigatoriedade; validade; cláusula de eleição de foro; 
arbitragem; Common Law; Civil Law. 
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ABSTRACT 
 

LIMA, C. R. P. de. Validity and enforceability of shrink-wrap, click-wrap and browse-

wrap: a comparative study of Brazil and Canada. 2009. 673f. Thesis (Doctoral) – Faculty 
of Law, São Paulo University, São Paulo, Brazil, 2009. 
 
 
This thesis intends to investigate some of the legal issues raised by e-commerce, 
specifically the validity and enforceability of the electronic adhesion contracts and the 
terms and conditions of use. Such electronic juridic acts can be grouped into three sub-
species: a) the “shrink-wrap” licences, reserved for purchase in the store, but yet the 
consumer can not view the terms and conditions that she or he will be bound by, once the 
product (often a software) is installed; the consumer is granted with a period of time within 
she or he can return the product to the store if she or he does not agree with the terms and 
conditions; b) the “click-wrap” agreements are contracts presented to the consumer, when 
dealing on-line, stating the terms and conditions of the purchase, and then, once it’s read, 
she or he may “point and click” in a dialog box indicating her or his consent (such as “I 
agree” or some other synonymous expression); and c) the “browse-wrap”, composed by 
terms and conditions listed in a hyperlink on the bottom of a web page, which obliges the 
consumer only because she or he surfs on the Web, nevertheless it is not require that the 
consumer shows any kind of consent to the terms and conditions. Even though some courts 
have ruled in favor of the validity and enforceability of “browse-wrap”, it is very 
questionable to accept the fact of being bound by something that one never knew that it 
even existed. Thus, some other courts are of the view that “browse-wrap” is not 
technically a contract according to the legal doctrine. Instead it is a sort of private 
regulation of the disposal of products and services written by the supplier. On one hand, 
there is a need to enforce electronic commerce in order to stimulate and consolidate it by 
making electronic contracts binding on consumers. On the other hand, there is a need to 
protect consumers from the abuse of unequal bargaining power in such contractual 
relation, which may pit them against a multinational corporation, which operates 
throughout the world. Thus, jurists and academics must combine efforts to find a 
sustainable balance between these two sides. Besides there is a need for a uniform and 
scientific solution, given that a prerequisite to valid contract formation is the unequivocal 
“meeting of the minds” which may not happen in this means of contract formation, 
especially if the supplier does not require any clear and effective sign of assent from the 
consumer. The touchstone of e-commerce is the law and jurisdiction conflicts since such 
contracts often include a forum selection clause or a mandatory arbitration clause, which 
can deprive the consumers of their day in court. In short, it highlights the need for a 
uniform legislation and a strong consumer protection system to ensure the growth of e-
commerce. This would foster a reliable electronic environment meeting the consumers’ 
expectations and the market standards. 
 
Keywords: Internet; e-commerce; adhesion contracts; “click-wrap” agreement; “shrink-

wrap” licence; “browse-wrap”; enforceability; validity; forum selection clause; arbitration 
clause, Common Law, Civil Law. 
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RÉSUMÉ 
 
LIMA, C. R. P. de. La validité et le caractère obligatoire des contrats d’adhésion 

électroniques («shrink- wrap » et « click-wrap » et des conditions d’usage (« browse-

wrap ») : une étude comparative entre le Brésil et le Canada. 2009. 673f Thèse de Doctorat 
– Faculté de Droit, Université de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
Cette thèse a l'intention d'examiner certaines questions légales suscitées par le commerce 
électronique, spécifiquement les contrats d’adhésion électroniques et les conditions 
d’usage. Ces actes juridiques sont souvent groupés dans trois (3) sous-catégories : a) le 
« Shrink-Wrap Licences », contrats célébrés lors de la vente de logiciel dans les magasins, 
dans lesquels le consommateur aura connaissance de ces termes et condition, qui seront 
obligatoires, au moment de l’installation du logiciel, pouvant restituer le produit s’il n’est 
pas d’accord avec les conditions générales d’utilisation; b) « Click-Wrap Agreements » , 
contrats dont les termes et conditions de la vente, qui obligent le consommateur, sont 
exposés à l’avance à l’Internet, et le consommateur, après sa lecture,  doit « pointer et 
cliquer » dans une boîte de dialogue indiquant son consentement (exemple : « J’accepte » 
ou tout autre expression synonyme); et c) « Browse-Wrap Agreements », composés par des 
conditions généralement inscrites dans un lien hypertexte sur le bas d'une page Web, qui 
oblige le consommateur qui fait l’utilisation de ce site Internet, sans appeler son attention à 
l’existence de ces termes ou même de l’exiger le consentement. Bien que certains Cours 
aient décidé favorablement à la validité et au caractère obligatoire des contrats « browse-

wrap », cette thèse vise a démontrer que cette compréhension n’est pas correcte. Ainsi, 
quelques autres Cours affirment que le « browse-wrap » n’est pas un contrat à l’égard de la 
doctrine contractuelle et ne s’encadre pas à la définition de contrat. Au contraire, il s’agit 
plutôt d’une imposition unilatérale des termes par une des parties, de façon à ne permettre 
pas sa connaissance par l’autre. D’un côté, il faut reconnaître le caractères obligatoire des 
contrats d’adhésion électroniques, a fin de stimuler et consolider le commerce 
électroniques. D'autre part, il faut protéger les consommateurs contre les abus pratiqués par 
les entreprises dans ces types de contrats, surtout face à des sociétés multinationales. Ainsi 
les juristes doivent faire face à ce défis : faire développer le commerce électronique, de 
manière à équilibrer les intérêts commerciaux et les droits de consommateurs. Il faut 
trouver une solution uniforme et scientifique, qui démontre de façon précise l’intention des 
parties, condition que n’est remplie de façon satisfaisante par les contrats cités, notamment 
si le fournisseur n'exige pas du consommateur qu’il assure de façon claire et efficace son 
acceptation aux termes et conditions contractuelles. La problématique du commerce 
électronique repose sur les conflits de lois et des juridictions, car, dans ces contrats il y a 
souvent une clause d’élection de juridiction ou une clause d'arbitrage qui peuvent priver les 
consommateurs d’un accès à la justice. Pour résumer, il est impératif d'avoir une législation 
uniforme et un système de défense du consommateur fort pour assurer la croissance du 
commerce électronique, créant un environnement électronique fiable. 
 
Mots-clés: Internet ; commerce électronique; contrats d’adhésion; « click-

wrap agreement »; « shrink-wrap license »; « browse-wrap »; caractère obligatoire; 
validité; clause de élection de juridiction ; clause d'arbitrage, Common Law, Civil Law. 
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 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

I. Do tema 

 

Devido ao intenso receio de ataques nucleares, em 1958, o Presidente norte-

americano, Eisenhower, criou um projeto denominado “Advanced Research Projects 

Agency (ARPA)”, cujo principal objetivo era desenvolver uma tecnologia que permitisse a 

comunicação militar mesmo em hipótese de ataque nuclear. Esta tecnologia foi, 

primeiramente, idealizada para estabelecer conexões entre vários computadores 

interligados em uma espécie similar a uma rede de pescador (“fish net”) ou a uma teia de 

aranha (“spider web”), denominada ARPANET.1 

Aí está a origem do que se conhece, hoje, por internet. Entretanto, a 

comunicação viabilizada pelo sistema ARPANET restringia a ambientes internos. Em 

1972, iniciou-se a transmissão dos dados através do Protocolo de internet, mais 

especificamente, “Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)”, 

viabilizando a transmissão externa também, o que foi universalmente adotado em 1983.2 

 No entanto, a possibilidade de transmissão externa (para além dos computadores 

conectados internamente) gerou certa insegurança, a saber: qualquer indivíduo poderia ter 

acesso a informações, mesmo as sigilosas. Daí iniciou-se a corrida pelo desenvolvimento 

de programas de computadores capazes de controlar o acesso, haja vista o “FINGER” 

desenvolvido no Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Stanford 

(“Stanford’s Artificial Intelligence Lab”). 

A nova tecnologia empregada, que possibilitou a interconexão externa de 

computadores, viabilizou o uso da internet como um eficaz meio de comunicação. Não 

demorou muito para o mercado empregar esta tecnologia na realização de negócios. 

Contudo, o risco de interceptações indesejáveis às comunicações marca o comércio 

eletrônico. Para evitá-lo, surgiram tecnologias que garantem a identificação pessoal da 

pessoa que elabora e envia uma mensagem eletrônica, tais como a criptografia assimétrica. 

                                                
1 GEIST, Michael. Internet Law in Canada. 3. ed. Ontário (CA): Captus Press Inc., 2002. p. 03. 
2 Idem ibidem p. 04: “The transformation of ARPANET into today’s Internet began with the development of 
the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) networking protocol in 1972. Prior to TCP/IP, 
networks such as ARPANET could only comunicate internally. The TCP/IP protocol, universally adopted in 
1983, enabled different networks to interchange data without making any internal changes to the network. 
The protocol used global addressing, which allowed computers to find network addresses by numeric address 
with no correlation to geographic location”. 
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Por isso, a doutrina3 aponta três critérios fundamentais para a segurança das informações 

que circulam na rede mundial de computadores, quais sejam: 1 - a integridade, ou seja, 

devem-se criar mecanismos que impossibilitem a alteração das informações na rede; 2 - a 

confidencialidade, para que seja desenvolvida uma estrutura a garantir o sigilo das 

informações; 3 - a disponibilidade, isto é, a informação deve estar acessível ao usuário 

desde que autorizado a consultá-la e tenha direito a fazê-lo. 

Outra questão tormentosa é a possibilidade de invasão à privacidade. A 

tecnologia empregada na internet possibilita algumas condutas dos empresários de 

marketing agressivo, cookies
4
 e spam.

5 

Para garantir o sistema de comunicação eletrônica contra estes 

inconvenientes passou-se a adotar, em vários países, o sistema de assinatura criptografada 

em sistema de chave pública (criptografia assimétrica), por ser uma tecnologia adequada a 

evitar os incômodos trazidos pela insegurança e ameaça à invasão de privacidade. 

Além destes empecilhos, o pleno desenvolvimento do comércio eletrônico 

enfrenta dificuldade referente ao acesso e domínio das novas tecnologias pelo público em 

geral. Por isso, os entraves tecnológicos e a dificuldade de operar os sistemas operacionais 

mais antigos, como o DOS, não colaboravam para a disseminação da internet como um 

meio de comunicação. 

Mas a partir de 1989, as empresas perceberam a necessidade de desenvolver 

software que permita ao usuário dialogar com o sistema operacional com maior facilidade, 

interagindo com a máquina. Neste sentido, a linguagem empregada passou a ser multimídia, 

um conjunto de cores, sons, telas que surgem com perguntas, que devem ser respondidas 

pelo usuário através de direcionamento e clique do mouse. Esta maior facilidade no 

manuseio desta nova tecnologia deu uma guinada no uso deste meio de comunicação em 

massa, que passou a ser constantemente utilizado no mercado de consumo. Além disso, 

mais e mais pessoas passaram a utilizar a internet para pesquisas ou realização de negócios. 

                                                
3  CONCERINO, Arthur José. Internet e segurança são compatíveis? In: LUCCA, Newton de; SIMÃO 
FILHO, Adalberto. (coord.). Direito & Internet: aspectos jurídicos relevantes. 2. ed. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005. p. 153 – 178. p. 155 - 156. 
4 Cookies são programas que “permitem registrar os passos do internauta na rede” para que se obtenha os 
dados sobre seus costumes e preferências, representando um produto lucrativo e valioso para o marketing. Cf. 
LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Tradução de Fabiano Menke. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004. p. 396. 
5 Spam são correspondências eletrônicas (e-mails) enviados sem solicitação prévia, e “constitui um modo de 
publicidade que diminui sensivelmente os custos de transação com relação ao correio tradicional, já que, uma 
vez que se consiga uma lista de usuários, podem-se enviar quantidades enormes de mensagens com 
baixíssimos custos”. Idem ibidem, loc. cit. 
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Este software foi desenvolvido pelo cientista suíço Tim Berners-Lee, sendo 

conhecido pela expressão, Hyper-Text Markup Language (HTML), que significa a 

utilização de hiperlinks, através dos quais com um clique é apresentado ao usuário um 

novo documento. A utilização dos protocolos em hiperlinks na internet representou um 

grande avanço na medida em que facilitou o acesso dos usuários, sendo que diversos 

documentos na rede mundial de computadores podiam ser consultados com um simples 

clique, documentos localizados em computadores remotos, muitas vezes do outro lado do 

mundo. Em suma, esta tecnologia favoreceu a criação da rede mundial de computadores, 

denominada World Wide Web (WWW). 
6 

Até este ponto a internet era estruturada só em textos, sem figuras nem sons. 

A utilização da internet em forma multimídia foi possibilitada com o software denominado 

Mosaic (compatível com os sistemas operacionais UNIX, Windows e Macintosh). Este 

software espalhou-se com muita velocidade e é utilizado até os dias atuais.7 

Atualmente, o desenvolvimento tecnológico acima descrito passou a 

dominar a maneira pela qual se realizam negócios online. Originariamente, as empresas 

passaram a distribuir programas de computadores mediante uma licença inserta dentro de 

um disquete, CD ou DVD, que continha todos os termos e condições de uso do software. O 

adquirente, ao instalar o produto, comunica com a máquina manifestando sua anuência ou 

recusa através de cliques sucessivos (“shrink-wrap”). 

Esta prática comercial foi objeto de análise doutrinária e jurisprudencial, 

notadamente, nos países do Common Law, que validaram este contrato de adesão 

condicionando à manifestação posterior de vontade do adquirente ao concordar ou recusar 

os termos da licença. 

Esta técnica contratual, por representar inúmeras facilidades referentes à 

economia de tempo e dinheiro, passou a ser empregada, também, na contratação celebrada 

por meio da internet, ou seja, em ambiente eletrônico. Assim, as empresas passaram a 

ofertar seus produtos e serviços online, em suas páginas na internet, em que, antes da 

                                                
6 GEIST, Michael. Op. cit. p. 04: “The Internet might have remained the province of scientists and the 
academic community were it not for Tim Berners-Lee, a researcher at the CERN atomic research center in 
Switzerland. Weary of the trial and error process of finding information on the CERN network, in 1989, 
Berners-Lee proposed a series of software and network protocols that created the power to browse and 
navigate among documents by point-and-click commands of the mouse. The new protocol, called Hyper-Text 
Markup Language (HTML) used hyperlinks to enable users to click on highlighted text and immediately 
‘jump’ to a new document. By applying the hyperlinks protocol to the Internet, users could transparently 
jump between documents on the same computer or on a computer located at the other end of the world – 
hence the label, World Wide Web”. 
7 Idem ibidem p. 05. 
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conclusão do contrato, o adquirente tem a oportunidade de ler as cláusulas contratuais e 

manifestar sua total adesão ou não. Esta manifestação de vontade é exteriorizada através de 

cliques sucessivos em caixas de diálogo apresentadas na tela do computador (“click-

wrap”). 

Esta técnica contratual é aceita com maior facilidade pela doutrina e 

jurisprudência anglo-saxã, porque o consentimento é manifestado após a possibilidade de 

ler o contrato. 

No entanto, a sociedade de informação pós-moderna busca, constantemente, 

a aceleração do tempo. Em outras palavras, na rede mundial de computadores, tudo deve 

acontecer muito rápido, sob pena de espantar os interessados. Neste contexto, insere-se 

uma nova prática contratual, em que o adquirente acessa a página na internet do fornecedor, 

vinculando-se aos termos e condições de uso fixadas discretamente em um hiperlink no 

canto inferior do site (“browse-wrap”). 

Diferentemente das figuras anteriores, esta técnica caiu em descrença, pois 

o fornecedor nem ao menos dá conhecimento da existência dos termos de forma clara e de 

fácil constatação, o que inviabiliza a real convergência das declarações de vontade 

(“meeting of the minds”). Esta constatação, feita pelos tribunais e doutrinadores norte-

americanos e canadenses, acabou por enfraquecer o uso desta técnica contratual, tendo em 

vista o grande risco de o fornecedor sofrer a invalidação dos termos.  

Todas estas siglas designativas de diversas expressões demonstram a grande 

dificuldade em compreender as novas tecnologias e seu funcionamento. Inclusive, Ricardo 

Luis Lorenzetti8 critica que as inúmeras obras que versam sobre o tema direito e internet, 

que tratam as novas tecnologias e a globalização de maneira mistificada. Neste sentido, 

este trabalho é o resultado de anos de pesquisas, realizado com o intento de aproximar a 

sociedade brasileira de discussões e temas polêmicos, porém já consolidados na doutrina e 

jurisprudência norte-americana e canadense. 

Assim, é fundamental que este trabalho trate, preliminarmente, do impacto 

das novas tecnologias no direito e nos tribunais, os efeitos da globalização, a produção 

legislativa sobre o tema em vários países, a adequação do direito dos contratos a esta nova 

tecnologia, a dúvida acerca da lei aplicável e jurisdição competente para dirimir eventuais 

litígios decorrentes do comércio eletrônico e os direitos dos consumidores em face a este 

                                                
8 Comércio Eletrônico. Op. cit., p. 23. 
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novel instrumento negocial, para que os desmistificando, a sociedade possa entender os 

fatos sociais da sociedade da informação pós-moderna. 

 

 

II. Do título 

 

Originariamente, esta tese teve como ênfase a influência das novas 

tecnologias nos meios de formação dos contratos (momento e lugar de formação dos 

contratos telemáticos). 

Nesta linha de pesquisa, deparou-se com um tema problemático e que tem 

chamado a atenção dos juristas, acadêmicos, do Judiciário e Legislativo dos países da 

Comunidade Européia, dos Estados Unidos e do Canadá: os contratos de adesão 

eletrônicos nas seguintes modalidades: as licenças do tipo “shrink-wrap”, os contratos na 

modalidade “click-wrap” e, mais recentemente, os termos e condições que regulamentam o 

acesso à determinada página na internet, denominados “browse-wrap”. 

Estas técnicas contratuais obrigaram a comunidade jurídica a repensar os 

critérios para a existência de um contrato, isto é, o consentimento expresso ou tácito 

(decorrente da análise de condutas sociais típicas); a validade deste contrato, bem como 

sua eficácia (“enforceability”). 

Portanto, o título extenso desta tese pretendeu ser auto-explicativo, tendo 

em vista a utilização das expressões em inglês, pois sua tradução implica em abalo de seu 

significado. 

Destarte, o título indica a investigação de três práticas comerciais 

telemáticas, a saber: dois contratos de adesão (“shrink-wrap”) e (“click-wrap”); e os 

termos e condições de uso (“browse-wrap”), cuja natureza jurídica é muito discutida. 

As expressões, validade e obrigatoriedade, por sua vez, indicam que o estudo destas 

práticas contratuais recai na formação do vínculo entre as partes; ou seja, as hipóteses de 

validade, tendo em vista a manifestação do consentimento livre e consciente pelos 

contratantes e os seus efeitos obrigacionais. 

Esta discussão compreende a análise de algumas cláusulas contratuais, 

notadamente, a cláusula de eleição de foro, a cláusula compromissória e a cláusula de 

escolha da lei aplicável, para contextualizar às novas tecnologias, determinando as 

hipóteses em que são consideradas abusivas. 
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No desenvolvimento desta pesquisa, tomou-se por base o sistema do 

Common Law, em especial, o Canadá (Commonwealth), cuja farta jurisprudência e 

doutrina a respeito oferecem plenos subsídios ao estudo desta matéria. Por isso, o subtítulo 

desta tese evidencia que o método de análise é o comparativo entre o direito contratual 

canadense e o brasileiro. 

Tendo em vista o fato de os tribunais utilizarem os precedentes norte-

americanos como argumento de autoridade, foi necessário estender a análise a julgados e, 

também, a doutrina norte-americana. 

 

 

III. Do plano de desenvolvimento sistemático 

 

Preliminarmente, ressaltam-se, nesta tese, alguns pontos importantes para a 

compreensão do tema (Notas Introdutórias), destacando-se o impacto das novas 

tecnologias no direito e nos tribunais. Além disso, o fenômeno da globalização é analisado 

como justificativa para a análise comparativa do comércio eletrônico. Nestes 

esclarecimentos prévios, trata-se, também, da influência da língua inglesa na era digital, 

tendo em vista a própria origem norte-americana da internet. E, por isso, é necessária a 

explicação dos termos e expressões inglesas utilizados no decorrer deste trabalho. 

Além destas questões preliminares, outros temas relevantes foram 

evidenciados, a saber: a análise da Cibernética, do Software Livre, da base de dados 

disponibilizadas online, da influência do direito autoral e das políticas públicas sobre a 

disponibilização da cultura, do conhecimento e da informação na rede mundial de 

computador. 

Constataram alguns fenômenos ou desafios de desconstrução da segurança 

jurídica, tais como: a despersonalização, desmaterialização, “desterritorialização”, 

desregulamentação e atemporalidade; para desenvolver o raciocínio dialético sobre a 

maneira pela qual o direito enfrenta tais obstáculos. Neste contexto, inserem-se os 

fenômenos ou desafios de reconstrução, quais sejam: as técnicas de individualização e 

identificação pessoal, a caracterização dos produtos e serviços imateriais, a ficção legal de 

fronteiras na era digital e a necessária intervenção estatal para regular o comércio 

eletrônico junto à proteção do consumidor (Capítulo 1). 
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Em seguida, investigam-se as principais diretrizes e recomendações 

legislativas supranacionais sobre comércio eletrônico (Supcapítulo 1.3) e a adoção destes 

diplomas por países europeus, latino-americanos, da América do Norte, da Ásia e Oceania 

(Supcapítulo 1.4), para demonstrar a busca pela uniformização das leis que regulam o 

comércio eletrônico. 

Quanto à contratação eletrônica, constata-se que a aplicação dos princípios 

contratuais tradicionais e sociais a esta nova realidade é conseqüência lógica do sistema 

(Capítulo 2). E, enquanto não se promulga uma lei específica sobre comércio eletrônico, 

estes princípios servem de fundamento ao intérprete. Além destes princípios, destacaram-

se outros específicos sobre comércio eletrônico, em que se ressalta o princípio da liberdade 

de expressão, proteção da privacidade, da liberdade de informação e autodeterminação 

individual além do princípio da confiança. 

Este estudo irradia seus efeitos na aplicação das normas contratuais sobre a 

formação, validade e obrigatoriedade do contrato. Por isso, no Capítulo 3, apresenta-se um 

estudo comparado entre Brasil e Canadá, para demonstrar as semelhanças e diferenças 

destes sistemas, fundamentando a influência dos julgados e doutrinas sobre contrato 

telemático norte-americano e canadense no Direito pátrio. Neste ponto, investigam-se as 

regras sobre proposta, oferta ao público, publicidade, convite a fazer oferta, aceitação, 

formação do contrato, bem como seu momento e local, as regras sobre as cláusulas 

abusivas, linguagem e interpretação contratual. 

O método comparativo é empregado para demonstrar que, devido ao alto 

nível de globalização, há muitas semelhanças entre o sistema do Common Law e do Civil 

Law. Além disso, a doutrina e jurisprudência norte-americana e canadense sobre comércio 

eletrônico são fartas e consolidadas. Por isso, no Capítulo 4 desta tese, dá-se muita ênfase à 

doutrina e jurisprudência anglo-saxã, tornando imprescindível a análise comparativa deste 

sistema. 

As questões mais interessantes sobre comércio eletrônico estão delineadas 

no Capítulo 4, onde se analisam as características do comércio eletrônico para indicar a 

definição de contrato eletrônico, marcado pela contratação à distância, em que os 

contratantes utilizam a internet como meio de comunicação. 

Neste ponto, explica-se a questão terminológica, evidenciando que 

“contrato eletrônico” é o gênero, subdividindo-se em duas espécies, a saber: o contrato 

informático (subcapítulo 4.1.1) e contrato telemático (subcapítulo 4.1.2). Sendo que o 
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objeto de análise desta pesquisa é o contrato telemático, em que as partes utilizam o 

computador e a internet para manifestar seu consentimento. 

As formas de consentir na internet têm chamado a atenção dos acadêmicos, 

devendo-se distinguir dentre o gênero (“consentimento eletrônico”), o consentimento 

automatizado que é exteriorizado por um programa de computador previamente formatado 

pela parte para realizar negócios jurídicos telemáticos, em seu nome e por sua conta, 

conhecido por “agentes eletrônicos” (subcapítulo 4.2.1). 

Ainda com relação ao consentimento eletrônico, ressaltam-se os vícios do 

consentimento, notadamente o erro durante a contratação telemática, analisando diversos 

julgados brasileiros, que já pacificaram o entendimento que o erro na indicação de preço 

por falha técnica (informática) deve ser considerado invalidante, quando o preço que 

aparece na tela do computador for irrisório (distinguindo-se preço vil e irrisório). 

A análise da contratação telemática requer um estudo sobre a oferta e aceitação realizadas 

por meio eletrônico (subcapítulo 4.3), em que sobressai o questionamento acerca da 

natureza jurídica da página na internet (subcapítulo 4.3.1). 

Devido à velocidade das transações eletrônicas, em que o envio de uma 

mensagem torna-se cada vez mais imediato, a possibilidade de retratação dificulta-se cada 

vez mais, merecendo um estudo sobre o tema para dar completude à investigação acerca da 

oferta e aceitação eletrônicas (subcapítulo 4.3.2). 

Outra tormentosa polêmica em torno do contrato telemático é a fixação do 

momento e local da celebração do contrato, o que implica na competência do juízo quando 

algum litígio surgir. Isto se deve ao fato de que a internet, desconhecendo limites 

geográficos, possibilita a livre circulação de informação e dos bens imateriais. Assim, a 

possibilidade de atingir o mercado de consumo ilimitadamente é um dos atrativos que 

estimula o fornecedor a ter uma página na internet (subcapítulo 4.4). 

Quanto à prova do contrato, destacam-se os temas sobre a assinatura 

eletrônica, as tecnologias empregadas (criptografia assimétrica), as autoridades 

certificadoras e os requisitos legais para atribuir validade jurídica ao documento eletrônico. 

Finalmente, parte-se para a análise dos contratos de adesão eletrônicos, “shrink-wrap” e 

“click-wrap” (subcapítulo 4.7), cujo estudo é fundamentado na doutrina e construção 

jurisprudencial norte-americana e canadense. Além destes contratos, é importante 

distingui-los do “browse-wrap”, termos e condições fixadas discretamente no canto 

inferior da página na internet, pretendendo vincular qualquer pessoa que tão-somente 

acesse o site. 
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Através da análise dos julgados e doutrina norte-americana e canadense, 

desenvolve-se o conceito destas figuras, analisam a maneira de consentir em cada uma 

delas, para então, justificar a validade ou invalidade de cada uma destas práticas 

comerciais eletrônicas. 

A análise casuística do “shrink-wrap”, “click-wrap” e “browse-wrap” 

demonstra que o ponto conflituoso é justamente a validade ou não da cláusula de eleição 

de foro, a cláusula compromissória e a cláusula de escolha da lei aplicável, consideradas 

em determinadas circunstâncias abusivas. A abusividade destas cláusulas ocorre, 

principalmente, nos contratos de adesão, cuja imposição é feita pelo estipulante sem deixar 

margens à discussão do aderente, que, muitas vezes, nem chega ter o conhecimento destas 

cláusulas, verificando falha no cumprimento do dever de informar do estipulante. 

Na verdade, a determinação do foro competente e da lei aplicável é muito 

comum no comércio eletrônico, pois diminui os riscos da parte vir a se submeter ao 

julgamento das mais diversas localidades. Além destas, a cláusula compromissória já foi 

muito utilizada, porque representa a maior celeridade no julgamento dos litígios. Hoje esta 

estipulação caiu em desuso devido à nulidade desta cláusula determinada em quase todas 

as legislações internacionais. 

Portanto, não se pode deixar de tratar, ainda que sucintamente, sobre a 

dúvida acerca da lei aplicável e jurisdição na era digital (Capítulo 5). Neste tema, destaca-

se a evolução dos critérios aplicados pelos tribunais norte-americanos, indicando a 

tendência clara de fixar a lei e jurisdição do país em que se encontre o público alvo. 

Semelhantemente, os tratados internacionais e o direito comunitário fixaram a regra do 

domicílio do consumidor. 

Em seguida, o Capítulo 6 dá ênfase à proteção do consumidor nas tratativas 

realizadas online, questionando-se a adequação das normas do Código de Defesa do 

Consumidor brasileiro. 

Por fim, sugere-se a adoção de uma lei específica brasileira conjuntamente 

com algumas necessárias mudanças no Código Civil, no Código de Processo Civil e no 

Código de Defesa do Consumidor (Capítulo 7).  
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NOTAS INTRODUTÓRIAS 
 

 

“A globalização, como ultrapassagem pelos meios técnicos das fronteiras 

clássicas, fora já sentida na radiodifusão, particularmente por satélite. 

Mas hoje vai-se muito além.” 

 
ASCENSÃO, José Oliveira. Estudos sobre Direito da Internet e da 

Sociedade da Informação. Coimbra: Almedina, 2001. p. 131. 

 

 

I - O impacto das novas tecnologias no Direito e nos tribunais 

 

O Direito não é algo estático; antes, como uma ciência social aplicada, sofre 

constantes alterações, tendo em vista os elementos históricos, espaciais, econômicos, 

científicos e culturais de uma determinada sociedade, em determinada época.1 

É inegável o impacto das novas tecnologias no mundo jurídico, pois elas 

influenciam a forma pela qual se cria, interpreta-se e se aplica o Direito. Neste sentido, a 

doutrina esclarece que “[e]m um mundo onde as fronteiras jurídicas são freqüentemente 

definidas por fronteiras físicas, os tribunais estão enfrentando desafios ao aplicar as normas 

tradicionais às novas tecnologias, repletas de especificidades.”2 

A solução pode estar na adaptação das leis tradicionais já existentes à nova 

realidade tecnológica, na mera modificação das mesmas para adequá-las às especificidades 

deste novo meio de comunicação (e. g., a internet) ou na elaboração de leis específicas 

sobre o tema. 

A primeira solução não é a mais adequada, devido às insuficiências e 

deficiências das leis tradicionais incapazes de abarcar toda a casuística decorrente do 

                                                             

1 O dinamismo jurídico é ressaltado pela doutrina norte-americana, que afirma que o Direito não é um corpo 
estático composto de regras inflexíveis e tradições rígidas. KIDD Jr., Donnie L.; DAUGHTREY Jr., William 
H. Adapting contract law to accommodate electronic contracts: overview and suggestions. In: Rutgers 

Computer and Technology Law Review, vol. 26, p. 215 – 280, 2000. No mesmo sentido: BIANCA BITTAR, 
Eduardo Carlos. Linguagem jurídica. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 59: “De fato, o ‘Direito’ figura como 
sendo esse fenômeno de difícil apreensão, dinâmico ab origine, mutante, prenhe de práticas e sistemicamente 
estruturado”. 
2 “In a world where legal boundaries are often defined by physical ones, courts are increasingly faced with 
the challenge of applying traditional rules to new and unique Technologies”. [tradução livre] 
ANGELOPOULOS, Tracey. Pavlovich v. Superior Court: Spinning a World Wide Web for California 
Personal Jurisdiction. In: San Diego Law Review, vol. 39, n. 3, p. 1019 – 1032, verão 2002. (versão 
eletrônica, sem paginação)  
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comércio eletrônico. A segunda e terceira, por sua vez, são preferíveis; mas não de forma 

excludente, isto é, não a ponto de excluir a aplicação das leis tradicionais, mas, tão-

somente, para regulamentar algumas especificidades, como, por exemplo, a assinatura 

eletrônica, a validade dos contratos realizados por meios eletrônicos, etc. 3 

Quanto à elaboração de leis específicas, estas aumentam em nível mundial a 

fim de regulamentar o comércio eletrônico. O marco para tanto é a Lei Modelo CNUDMI, 

cuja transposição foi feita por diversos países.4 Ressaltem-se, ainda, as modificações das 

legislações vigentes para inserir as fattispeci relacionadas à nova realidade tecnológica 

como, por exemplo, a alteração no Código Penal brasileiro para incluir crimes praticados 

por meio da internet; por exemplo, o art. 313-B.5 

Em alguns países, como o Canadá, por exemplo, tais alterações aconteceram 

muito rápido. Em 2001, o Governo Federal propôs alterações ao Código Penal (“Criminal 

Code”). O projeto de reforma denominado “C-15a”, que entrou em vigor na primavera de 

2002, inclui tipos penais relacionados à veiculação de pornografia infantil pela internet. 

Um destes crimes tipificados é o crime de “Acessar Pornografia Infantil” (“Accessing child 

pornography”) acrescentado pela subseção 4.1.6 Além disso, acrescentou-se, à seção 164, 

a subseção 164.17 (“Warrant of seizure”), autorizando, mediante prévia ordem judicial, a 

                                                             

3 KIDD Jr., Donnie L.; DAUGHTREY Jr., William H. Adapting contract law to accommodate electronic 
contracts…, op. cit. (versão eletrônica) 
4 Austrália (1999), China (2004), Colômbia (1999), República Dominicana (2002), Equador (2002), França 
(2000), Índia (2000), Irlanda (2000), Jordão (2001), México (2000), Nova Zelândia (2002), Paquistão (2002), 
Panamá (2001), Filipinas (2000), Republica da Korea (1999), Singapura (1998), África do Sul (2002), 
Tailândia (2002), Venezuela (2001), em muitos Estados Norte-Americanos (1999), nas províncias e nos 
territórios Canadenses (1999) e Vietnã (2005). Status of 1996 - UNCITRAL Model Law on Electronic 

Commerce. Disponível em: < 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html>. Acesso em 23 de 
maio de 2007. 
5 “Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Art. 313-B. Modificar ou alterar, o 
funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de 
autoridade competente: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.” Caput acrescentado pela 
Lei n.º 9.983, de 14 de julho de 2000. 
6 “Accessing child pornography – (4.1) Every person who accesses any child pornography is guilty of (a) an 

indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or (b) an offence 

punishable on summary conviction.” “Acessar pornografia infantil – (4.1) Toda pessoa que acessar qualquer 
material de pornografia infantil é culpado por (a) crime e passível de emprisionamento por um tempo que não 
ultrapasse 05 anos; ou (b) crime punível mediante a convicção sumária [este procedimento é mais simples 
sem direito a ser julgado pelo júri popular ou mediante o indiciamento]”. [tradução livre] 
7 “Warrant of seizure – 164.1(1) If a judge is satisfied by information on oath that there are reasonable 
grounds for believing that there is material, namely child pornography within the meaning of section 163.1 or 
data within the meaning of subsection 342.1(2) that makes child pornography available, that is stored on and 
made available through a computer system within the meaning of subsection 342.1(2) that is within the 
jurisdiction of the court, the judge may order the custodian of the computer system to (a) give an electronic 
copy of the material to the court; (b) ensure that the material is no longer stored on and made available 
through the computer system; and (c) provide the information necessary to identify and locate the person who 
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busca e apreensão de computadores suspeitos de terem sido utilizados para divulgar 

conteúdos de pornografia infantil. 

Alteração semelhante ocorreu no Brasil, haja vista a Lei n. 10.764, de 12 de 

novembro de 2003, que alterou a redação dos arts. 240 e 241 do ECA, tipificando como 

crime a produção ou direção de qualquer meio visual em que se utilize uma criança ou 

adolescente em cena pornográfica e a divulgação de mídia, contendo cenas de pornografia 

infantil pela internet, respectivamente. 

Tais modificações no âmbito do Direito Penal decorrem da tipicidade 

fechada dos delitos, prejudicando a punição em algumas hipóteses não previstas 

expressamente em lei (nos termos do inc. XXXIX do art. 5º da CF/88),8 mesmo porque é 

vedado o uso da analogia em desfavor do réu. Entretanto, no âmbito do Direito Civil, a 

preocupação de se revisar todos os dispositivos legais não pode ser exacerbada, ou seja, a 

comunicação em massa através da internet não é substancialmente distinta de outros meios 

de comunicação como, por exemplo, o fax, para que sejam alterados todos os dispositivos 

das leis civis. Basta que se aplique, em muitos casos e quando possível, uma interpretação 

analógica.9 

Portanto, as novas tecnologias ensejam maior esforço do intérprete ao 

analisar um texto de lei elaborado, tendo em vista os meios de comunicação tradicionais. 

Assim, a interpretação das leis ficou altamente rebuscada, diante do alto nível de 

globalização aliado às novas tecnologias. Estas, por sua vez, possibilitam o intercâmbio de 

pessoas, bens e informação a baixo custo e com maior rapidez, atingindo um contingente 

                                                                                                                                                                                         

posted the material”. “Mandado de Busca e Apreensão – 164.1 (1) Se um juiz se der por satisfeito pela 
informação prestada sob juramento de que há razões razoáveis para acreditar que há material, identificado 
por pornografia infantil nos termos da seção 163.1 ou informações nos termos da subseção 342.1 (2) que 
disponibiliza pornografia infantil, que é armazenada e disponibilizada através de um sistema de computador 
nos termos da seção 342.1(2) que esteja dentro da jurisdição do Tribunal, o juiz pode ordenar a custódia do 
sistema de computador para (a) dar uma cópia eletrônica do material ao Tribunal; (b) assegurar que o 
material não será mais armazenado ou disponibilizado através de sistema de computador; e (c) fornecer as 
informações necessárias para identificar e localizar a pessoa que circulou o material.” [tradução livre].  
8 “XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;” 
9“In fact, it is hardly an exaggeration to say that cyberspace is sufficiently distinct from any other model of 
communication and human interaction that almost every important issue in civil law, and many in the 
criminal context, may need to be reviewed according to the particular circumstances of this new technology”. 
“Na verdade é um tanto exagerado afirmar que o ‘cyberspaço’ é suficientemente distinto de todos os outros 
meios de comunicação e interação humana que quase todos dispositivos mais relevantes do direito civil, e 
muitos do direito penal necessitem de revisão para se adequar às particularidades desta nova tecnologia”. 
[tradução livre] BASTARACHE, Michel. Apud GEIST, Michael. Internet Law in Canada. Op. cit. p. 37 – 
38. 
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enorme de pessoas;10 e, por conseqüência, as relações sociais, políticas, culturais, 

econômicas e jurídicas estão cada vez mais interconectadas. Este tem sido um enorme 

desafio enfrentado pelos tribunais, que não podem pautar suas decisões no individualismo 

e nos meios tradicionais de se negociar. 

Um exemplo é a interpretação que se deve dar à “oferta ao público” tendo 

em vista a utilização da internet como meio de comunicação, que está ao alcance de 

milhares de pessoas mediante uma operação simples, rápida e de baixo custo.11 

Outro exemplo, o caso Pavlovich v. Superior Court,
12 em 2001, cuida de um 

estudante do curso de engenharia da computação da Universidade de Purdue (no Estado 

norte-americano de Indiana), cujo projeto de pesquisa dedicava-se a criar um programa 

decodificador dos códigos que bloqueavam cópias de um filme em DVD. Uma vez 

decodificado o código, o estudante apropriava-se de segredo industrial (o código de 

proteção). Muito embora o Tribunal do Estado da Califórnia não tivesse jurisdição pessoal 

com relação ao réu, que não residia naquela jurisdição, o Tribunal decidiu a questão 

alegando que o réu tinha conhecimento que a empresa cinematográfica responsável pela 

distribuição dos DVDs bloqueados era sediada na Califórnia. Portanto, o Tribunal deste 

Estado entendeu ser competente para julgar o caso, flexibilizando o pré-requisito 

constitucional da jurisdição pessoal estabelecido pela 14ª Emenda da Constituição dos 

Estados Unidos (“Due Process of Law”).13 De maneira que o Tribunal da Califórnia 

interpretou a regra constitucional afirmando que basta um contato mínimo do réu com o 

                                                             

10 BASEDOW, Jürgen. The effects of globalization on private international law. In: BASEDOW, Jürgen; 
KONO, Toshiyuki. Legal aspects of globalization: conflict of laws, Internet, capital markets and insolvency 

in a global economy. p. 01-10. p. 02: “A globalised world is one in which political, economic, cultural, and 
social events become more and more interconnected [...] Those origins are due to technical changes, in 
particular to the tremendous acceleration and cost reduction of the transport of passengers, goods and data.” 
“O mundo globalizado é aquele em que os eventos políticos, econômicos, culturais e sociais tornam cada vez 
mais interligados [...] A origem deve-se às mudanças tecnológicas, em particular à tremenda aceleração e à 
redução dos custos do transporte de pessoas, bens e informação”. [tradução livre] 
11 KIDD Jr., Donnie L.; DAUGHTREY Jr., William H. Adapting contract law to accommodate electronic 
contracts… op. cit. (versão eletrônica) 
12 109 Cal. Rptr. 2d 909 (6 Ap. Dist.). 
13 “Amendment XIV [1868]. Section 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to 
the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall 
make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor 
shall deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person 
within its jurisdiction the equal protection.” “Emenda XIV [1868]. Seção 1. Todas as pessoas nascidas ou 
naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas a esta jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e dos Estados 
onde residam. Nenhum Estado pode aplicar qualquer lei que conceda privilégios ou imunidades aos cidadãos 
dos Estados Unidos; nem pode privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade, ou propriedade sem o devido 
processo legal; nem negar a qualquer pessoa dentro de sua jurisdição a proteção equivalente”. [tradução livre] 
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Estado onde o Tribunal tem jurisdição; no caso, bastou o réu ter o conhecimento de que a 

Califórnia era a sede da empresa.14 

Este exemplo demonstra a ênfase que deve ser dada à interpretação do 

Direito para continuar a ser um instrumento hábil à solução de litígios peculiares da era 

digital. No decorrer deste trabalho enfatizar-se-ão outros exemplos (vide capítulo 4). 

A relevância da interpretação em um ordenamento jurídico depende do 

sistema em que é empregada. O juiz norte-americano e professor, Richard A. Posner15 

analisa o papel da interpretação jurídica, tendo em vista as diferenças entre os sistemas 

jurídicos do Common Law,
16 mais conceitual; e os do Civil Law ou “Statute Law”,17 mais 

textual. Em outras palavras, no sistema do Common Law, os juízes são tidos como 

legisladores,18 de maneira que o Direito é construído através dos precedentes, ou seja, das 

decisões judiciais; em oposição ao sistema do Civil Law, em que o papel do juiz é a 

aplicação da lei19 a um caso concreto, isto é, interpretar a lei aplicável.20 

                                                             

14 “Thus, a court may exercise jurisdiction over a nonresident defendant if ‘he [has] certain minimum 
contacts with [the forum] such that the maintenance of the suit does not offend ‘traditional notions of fair 
play and substantial justice’”. ANGELOPOULOS, Tracey. Op. Cit., p. 1021. “Assim, o Tribunal é 
competente para julgar um réu que não resida no Estado em que exerça jurisdição se ‘ele tenha contato 
mínimo com a comarca desde que não contrarie as noções tradicionais de equilíbrio e justiça substantiva’”. 
[tradução livre] 
15 The Problems of Jurisprudence. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1990. p. 247. 
16 Idem ibidem p. 248: “Because of its conceptual character, common law is unwritten law in a profound 
sense. Indeed, a common law doctrine is no more textual than Newton’s universal law of gravitation is. The 
doctrine is inferred from a judicial opinion, or more commonly from a series of judicial opinions, but the 
doctrine is not those opinions or the particular verbal formulas in them just as Newton’s law, […].” “Dado o 
seu caráter conceitual, common law não é uma lei escrita. Na verdade, a doutrina do common law é tão 
textual quanto a lei da gravidade elaborada por Newton. A doutrina emana de opiniões judiciais, ou mais 
comumente, de uma série de opiniões judiciais, mas a doutrina não se resume a tais opiniões ou às fórmulas 
verbais particulares assim como a lei de Newton”. [tradução livre] 
17 Idem Ibidem p. 248 – 249: “Statutory law differs in that the statutory text-the starting point for decision, 
and in that respect (but only that respect) corresponding to judicial opinions in common law decision making-
is in some important sense not to be revised by the judges, not to be put into their own words. They cannot 
treat the statute as a stab at formulating a concept. They have first to extract the concept from the statute-that 
is, interpret the statute”. “Neste ponto, as leis escritas diferem, pois os textos de lei são o ponto de partida 
para a decisão, e neste sentido (mas somente neste sentido) estes correspondem às opiniões judiciais nas 
decisões do common law, as leis devem ser revisadas pelos juízes, mas não em suas próprias palavras. Eles 
não podem apunhalar um texto de lei na formulação de um conceito. Eles devem primeiro extrair o conteúdo 
da lei, e interpretá-la”. [tradução livre] 
18 Idem Ibidem p. 251: “Since common law is law made by judges, they are the legislators […]”. “Desde que 
common law é constituída pelos juízes, eles são como legisladores […]”. [tradução livre] 
19 Para tanto basta que a lei seja constitucional, mesmo sendo uma lei tola. 
20 Idem ibidem p. 251: “It might be a foolish statute, but (provided it is constitutional-that is, not too foolish, 
not vicious, and not contrary to one of the specific prohibitions in the Constitution) if it is correctly 
interpreted and applied, the judges have done their job and no more can be asked”. “Ela pode ser uma lei tola, 
mas (desde que constitucional, não tão tola, não viciada, e não contrária à Constituição) se ela for 
interpretada corretamente e aplicada, os juízes desempenharam sua função e nada além disso pode ser 
demandado”. [tradução livre] 
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Em relação à distinção entre estes dois sistemas jurídicos é fundamental 

ressaltar que os juízes e tribunais do Common Law, tidos como legisladores, podem julgar 

os casos que envolvam peculiaridades das novas tecnologias com maior facilidade. Isto 

porque, ao contrário dos juízes e tribunais do Civil Law, eles não estão vinculados à 

existência de uma lei prévia que regulamente a matéria e que deve ser aplicada pelo juiz. 

Assim, a maior flexibilidade do Direito no Common Law favorece um melhor ambiente 

para julgar conflitos decorrentes do comércio eletrônico, o que é comprovado pela 

infinidade de julgados, muitos dos quais são analisados neste trabalho. 

Por fim, com relação à aplicação do Direito e à eficácia da decisão 

jurisdicional, a internet apresenta enormes desafios decorrentes da soberania dos Estados. 

Em outras palavras, é muito comum que um mesmo ato praticado por meio da internet, 

como uma propaganda que viole os direitos humanos, atinja comunidades espalhadas pelo 

mundo, para isto basta ter acesso à rede mundial. Assim, um caso julgado por um Tribunal 

na França condenando o responsável pelo conteúdo, pode vir a ser rediscutido por um 

Tribunal nos Estados Unidos, gerando o risco de decisões conflitantes. 

Há quem pense que tal hipótese seja mera ficção ou um exemplo acadêmico 

um tanto quanto forçado. Mas, na verdade, trata-se de um caso verídico denominado 

Yahoo.com France.
21 Apenas para ilustrar o exemplo, empresa “Yahoo.com” operando na 

França veiculou conteúdo nazista. O Tribunal de Paris, em 22 de maio de 2000, condenou 

a Yahoo a pagar indenização. A empresa “Yahoo.com” iniciou uma ação sobre o mesmo 

fato no Tribunal da Califórnia que, por sua vez, decidiu que o julgado do Tribunal de Paris 

não tem validade nos Estados Unidos. 

A comunidade internacional já percebeu tal inconveniência, outro impacto 

decorrente das novas tecnologias no Direito. E, por isso, a comunidade jurídica já começa 

a criar mecanismos a fim de minimizar tais ocorrências, que são mais bem abordados no 

capítulo 5. 

Dentre as características das novas tecnologias, destaca-se a alta velocidade 

com que elas evoluem, o que dificulta a elaboração de uma legislação baseada em tipos 

fechados. Neste sentido, preferem-se as leis modelos, também designadas por “soft law”,
22

 

pautadas em princípios e cláusulas gerais.23 

                                                             

21 Disponível em: <http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/yauctions.htm>. Acesso em 20 de nov. 2007; e 
Yahoo!, Inc. v. LICRA, C-00-21275 JF, 2001 U.S. Dist. LEXIS 18378 (N.D. Cal. Nov. 7, 2001). 
22 “1. Collectively, rules that are neither strictly binding nor completely lacking in legal significance. 2. Int’l 

law. Guidelines, policy declarations, or codes of conduct that set standards of conduct but are not directly 
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As Soft Laws, ou Guidelines, são preferíveis, também, por não-agredir a 

soberania dos países, pois cada país tem a faculdade de adotá-las ou não, bem como optar 

pela medida em que tais diretrizes serão incorporadas ao Direito interno, através de seu 

respectivo processo legislativo. Um exemplo de soft law é a própria Lei Modelo 

CNUDIMI sugerida pelo Órgão das Nações Unidas, mas que apenas adquire força de lei 

quando determinado país adote tal texto legal, transformando-o em lei como é o caso da 

“Lei Uniforme sobre Comércio Eletrônico” do Canadá,24 apenas para citar um exemplo 

(para mais exemplos, vide capítulo 4). 

Em suma, as novas formas de organização econômica, cuja ênfase é a 

transnacionalização dos mercados e a conseqüente circulação de capitais, aliadas às novas 

tecnologias colocam em xeque a boa aplicação dos institutos tradicionais do Direito. Esta é 

uma preocupação acadêmica, que está gerando muita inquietação social, sendo bem 

resumida por José Eduardo Faria:25 

 
Suas normas, face a uma realidade dominada por forças e dinâmicas 
globais que ultrapassam os marcos institucionais e nacionais 
tradicionais, vêm perdendo a capacidade de ordenar, moldar, conformar, 
controlar e regular a sociedade e a economia. Suas leis e códigos, com os 
novos paradigmas de produção e as novas tecnologias de comunicação e 
informação, vêm enfrentando grandes dificuldades para promover o 
acoplamento entre um mundo virtual emergente e as instituições do 
mundo real. Seus instrumentos jurídicos destinados a corrigir os 
desequilíbrios produzidos pelas operações de mercado, preservar a 
concorrência contra a concentração dos capitais, promover orientações 
sociais e assegurar a legitimidade do poder, entre outras funções, com a 

                                                                                                                                                                                         

enforceable.”. In: GARNER, Bryan A. (org.). Black’s Law Dictionary. 7 ed. St. Paul (Minn.): West Group, 
1999. p. 1.397. “1. Coletivamente, regras que não são obrigatórias nem tenham significado legal. 2. Direito 
Internacional. Diretrizes, declarações de políticas, ou códigos de conduta que estabeleçam padrões de 
condutas mas não são diretamente obrigatórios.” [tradução livre] 
23 A doutrina divide-se acerca da existência ou não de uma distinção entre cláusulas gerais e princípios 
jurídicos. Ruy Rosado de Aguiar Jr., por exemplo, identifica tais conceitos ao afirmar que “As cláusulas 
gerais são inesgotáveis recursos de que poucos juízes brasileiros lançam mão para o encontro da decisão 
justa, mas que aí estão (por exemplo, art. 5º da Lei de Introdução ao CC; art. 159 do CC; o princípio da 
igualdade, consagrado no art. 5ºda CF).” Apud MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. A boa-fé no direito 

privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 315. No entanto, a jurista distingue entre um e outro 
demonstrando que nem todos os dispositivos legais que se utilizam da técnica legislativa das cláusulas gerais 
contenham princípios. Como, por exemplo, o art. 7º do CDC, “Os direitos previstos neste Código não 
excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da 
legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem 
como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade”, caso em que o 
legislador reenvia a outros diplomas legais. Por isso é de se concordar com a autora quando afirma “[...] as 
cláusulas gerais não são princípios, embora na maior parte dos casos contenham, em seu enunciado, ou 
permitam a sua formulação”. 
24 Uniform Electronic Commerce Act – UECA [tradução livre] 
25 FARIA, José Eduardo; KUNTZ, Rolf. Qual o futuro dos direitos? – Estado, mercado e justiça na 

reestruturação capitalista. São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 59 – 60. 
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reordenação da riqueza já não se revelam mais eficazes. Seus 
mecanismos processuais também já não conseguem exercer de modo 
satisfatório seu papel de absorver tensões, dirimir conflitos, administrar 
disputas e neutralizar a violência. 

 

Por fim, deve-se ressaltar a rejeição e o preconceito sofrido pelas novas 

tecnologias caracterizadas pela novidade, tendo em vista o constante desenvolvimento 

científico. Desta forma, os tribunais, e a própria sociedade, relutam em aceitar 

pacificamente estes novos meios de comunicação, por exemplo, questionando-se a 

confiabilidade dos mesmos.26 

Neste sentido, Fábio Konder Comparato27 ressaltou, em 1965, o “mal-estar 

persistente do mundo jurídico diante da evolução da sociedade moderna, e o incontestável 

divórcio entre o Direito e a realidade social”. Esta constatação é perfeitamente aplicável à 

atualidade, tendo em vista as constantes evoluções científicas e tecnológicas. O Direito e 

os juristas de maneira geral tendem a se preocupar com as instituições tradicionais, 

tratando superficialmente das novidades. Portanto, a tarefa do jurista moderno consiste em 

repensar o Direito, como ciência, a partir do novo, do desconhecido: da nova realidade 

tecnológica. 

O preconceito contra as novas tecnologias permeia várias áreas do direito, 

que persiste desde os primórdios da mecanização da exteriorização da vontade e do 

pensamento, com o advento da máquina de escrever. Por exemplo, na década de “50”, um 

juiz de paz não validou o testamento por ter sido datilografado pelo de cujus, sob o 

argumento de que o Código Civil de 1916, vigente à época, em seu art. 1.638 exigia que o 

testamento cerrado fosse escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo, e tal 

exigência não tinha sido cumprida tendo em vista que o testamento fora datilografado. Este 

entendimento foi confirmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que preferiu dar ao 

termo “escrito” uma interpretação extremamente restritiva, ou seja, equivalente a 

                                                             

26 BAPTISTA, Luis Olavo. Comércio eletrônico: uma visão do direito brasileiro. In: Revista da Faculdade de 

Direito da USP. São Paulo: USP, vol. 94, p. 83 – 100, jan. a dez. 1999. p. 97: “O fato de se usar um meio 
novo, cuja fiabilidade ainda não se avaliou plenamente, faz com que a resistência às mudanças se associe à 
ignorância para provocar rejeição.” 
27 O indispensável direito econômico. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, ano  54, vol. 353, p. 14 – 26, 
mar. de 1965. p. 14: “Os primeiros resultados parecem indicar que a verdadeira dissociação se apresenta não 
tanto entre o Direito em geral e a realidade social, mas entre um direito nobre e oficial, o único admitido nas 
discussões acadêmicas e nos debates doutrinários, e um direito menos qualificado ou de segundo grau, 
destinado a completar e corrigir o primeiro, e de cuja elaboração e interpretação se incumbem 
exclusivamente os práticos”. 
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“manuscrito”. Todavia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não era o caso de 

nulidade, porque a lei não exige que o testamento seja manuscrito pelo testador: 

 
Forma inerente ao ato jurídico. Embora o rigorismo formal que deve 
cercar a fatura dos testamentos, na fase atual da mecanização dos 
sistemas de transmissão do pensamento, não é admissível a fulminação 
de nulidade da cédula, pelo fato de haver sido datilografada, já que a lei 
não exige que seja necessariamente escrita pelo testador. Juiz de paz é 
competente para abrir testamento (art. 275, 10, da Organização 
Judiciária Estadual). Código Civil, arts. 1640 e 1638, n. iii. Não assume 
foros de simples interpretação, decidir pela indeclinabilidade de forma, 
inerente ao ato jurídico, em caso para o qual a lei não a exige, sob sanção 
de nulidade. Conhecimento e provimento.28 

 

Um exemplo recente da rejeição ao uso das novas tecnologias pelo 

Judiciário foi a recusa da utilização da videoconferência nos interrogatórios dos réus 

presos, apesar das vantagens evidenciadas pelo baixo custo e pela maior segurança, 

evitando fugas e resgate dos presos. A discussão foi travada no Habeas Corpus n. 90900, 

impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em favor de réu condenado a sete anos de 

prisão pelo crime de roubo. Neste julgamento, os ministros do Supremo Tribunal Federal, 

por maioria, concederam a ordem, que pedia a anulação de interrogatório realizado por 

meio de videoconferência. 29 O Plenário do STF considerou inconstitucional 

incidentalmente a Lei paulista n. 11.819/05, que autoriza o interrogatório por meio de 

videoconferência, sob o argumento de que a competência para legislar sobre processo 

penal é da União (art. 22, inc. I da CF/88):30  

 
Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu a ordem de habeas corpus e 
declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei paulista 
n. 11.819/2005, vencidos, parcialmente, os Senhores Ministros Marco 
Aurélio e Carlos Britto, que declaravam também a inconstitucionalidade 
material da referida lei, e a Senhora Ministra Ellen Gracie (Relatora), 
que indeferia a ordem. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. 
Redigirá o acórdão o Senhor Ministro Menezes Direito. Ausente, 
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 
Falou pelo paciente a Dra. Daniela Sollberger Cembranelli. Plenário, 
30.10.2008. 

 

                                                             

28 RE 22.832, 2ª Turma, rel. Min. Ribeiro da Costa, j. 26/06/1953, DJ 31/12/1953, p. 16099. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp#resultado>. Acesso em: 20 de nov. de 
2008. 
29 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=98377&caixaBusca=N>. 
Acesso em 06 de nov. de 2008. 
30 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=90900&classe=HC& 
origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 20 de nov. de 2008. 
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O STF não enfrentou a questão tecnológica diretamente. Apenas os 

Ministros Marco Aurélio e Carlos Britto sinalizaram a inconstitucionalidade material desta 

lei, ou seja, o interrogatório por meio de videoconferência viola o princípio da identidade 

física do juiz e da oralidade. Contudo, este julgado enfatizou a inconstitucionalidade 

formal da Lei paulista (pano de fundo).31 Todavia, se o STF tivesse aproveitado o ensejo 

para se manifestar sobre a possibilidade ou não do interrogatório por videoconferência, 

pouparia esforços inúteis do Senado Federal, que pretende elaborar uma lei federal 

específica possibilitando tal procedimento, correndo o risco de ser declarada 

inconstitucional pelo o STF, posteriormente, dada a rejeição dos tribunais brasileiros às 

novas tecnologias aplicadas à administração da justiça. 

O Governo Federal sancionou uma lei federal, a Lei n. 11.900, de 08 de 

janeiro de 2009, que alterou o art. 185 do Código de Processo Penal32 e criou o art. 222-A, 

que estende esta possibilidade às cartas rogatórias. No entanto, a discussão em torno da 

inconstitucionalidade material pode ser retomada sob o fundamento de que o interrogatório 

violaria o princípio da identidade física do juiz, o que nos parece exagero. 

Conclui-se que é necessária a mudança de mentalidade da comunidade 

jurídica brasileira para que recepcionem o desenvolvimento científico, além das mudanças 

                                                             

31 A questão é muito recente, portanto, os votos não foram redigidos nem publicados. 
32 A redação do art. 185 passa a ser: “§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou 
a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou 
outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja 
necessária para atender a uma das seguintes finalidades: I - prevenir risco à segurança pública, quando exista 
fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante 
o deslocamento; II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante 
dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; III - impedir 
a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento 
destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; IV - responder à gravíssima questão de 
ordem pública. § 3º Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes 
serão intimadas com 10 (dez) dias de antecedência. § 4º Antes do interrogatório por videoconferência, o 
preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única 
de instrução e julgamento de que tratam os arts. 400, 411 e 531 deste Código. § 5º Em qualquer modalidade 
de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se 
realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para 
comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e 
entre este e o preso. § 6º A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais 
por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também 
pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. § 7º Será requisitada a apresentação do réu 
preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos §§ 1º e 2º deste 
artigo. § 8º Aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo, no que couber, à realização de outros atos 
processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de 
pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido. § 9º Na hipótese do § 8º 
deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor.” 
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e adaptações das leis já existentes para que abarquem as hipóteses decorrentes das novas 

tecnologias, bem como da elaboração de novas leis. 

 

 

II - A importância da análise comparativa do comércio eletrônico face à 

globalização 

 

Como mencionado no item anterior, diante à alta interconexão entre os 

países e suas respectivas economias, conseqüência do desenvolvimento atual dos meios de 

comunicação, que favorecem o intercâmbio de pessoas, bens e informação, percebe-se a 

necessidade de aprofundar o estudo do Direito para abranger uma análise comparativa. Em 

outras palavras, o jurista pós-moderno precisa, além de dominar o Direito pátrio, ter uma 

boa noção de como a matéria está sendo tratada em nível global (“direito global”).33 

Outrossim, a possibilidade real de um mesmo caso concreto vir a ser 

questionado diante de tribunais de países distintos demonstra o intenso globalismo
34

 em 

que a sociedade pós-moderna insere-se.35 

Aliás, as características apontadas por Javier Carrascosa González36 são: a 

ausência de fronteiras rígidas e o acentuado crescimento dos blocos econômicos. Portanto, 

a globalização ou mundialização (conceitos equivalentes) pode ser conceituada como “um 

fenômeno complexo (= formado por várias estruturas de diferentes características) 

consistente na livre circulação mundial de fatores produtivos, da informação e dos modelos 

                                                             

33 Expressão utilizada por GONZÁLEZ, Javier Carrascosa. Globalización y derecho internacional privado. 
In: Anales de Derecho. Universidad de Murcia, número 22, p. 17 – 58, 2004. Disponível em: 
<http://www.um.es/facdere/publicaciones/anales/anales22/javier-carrascosa.pdf>. Acesso em 19 de nov. de 
2008. 
34 “Sistema pedagógico, que consiste na aquisição de conhecimentos em globo, e não parceladamente”. In: 

DICIONÁRIO MOR DA LÍNGUA PORTUGUESA. OLIVEIRA, Cândido de (supervisão geral). São Paulo: 
Livro’Mor, s.d. vol. 2. p. 1.101. 
35 A expressão “globalismo” designa algo mais genérico e mais antigo que o termo globalização, que tem 
raízes no globalismo. Este é o posicionamento de José Eduardo Faria proferido nas aulas do curso de 
Metodologia do Ensino Jurídico do curso de pós-graduação em Direito da Universidade de São Paulo (2º 
semestre de 2004). Sendo que em uma de suas obras o Professor ressalta que a globalização não é um 
fenômeno novo, pois já “[...] estava presente, por exemplo, nos antigos impérios, provocando sucessivos 
surtos de modernização econômica, cultural e jurídica. Na era moderna, foi impulsionado pela interação entre 
a expansão da cartografia, o crescente domínio das técnicas de navegação pelos povos ibéricos e a própria 
evolução do conhecimento científico”. FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. 1ª ed. 3ª 
tir. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 60. 
36 Op. cit.,. p. 18: “[...] fenómeno complejo (= formado por varias estructuras de diferente carácter) 
consistente en la libre circulación mundial de factores productivos, de la información y de los modelos 
sociales y culturales.” [tradução livre’] 
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sociais e culturais”. As estruturas são, em linhas gerais, a eliminação das barreiras 

econômico-políticas garantindo-se a livre circulação de bens e serviços; e o 

desenvolvimento tecnológico das comunicações físicas e das telecomunicações (e.g. 

internet) possibilitando o deslocamento fluído de pessoas, informações e dos modelos 

culturais e sociais. 

Na definição apontada por José Eduardo Faria37 confirmada pelas lições de 

Javier Carrascosa González38, globalização geral é o fenômeno social que consiste na 

aproximação de distâncias geográficas e na homogeneização das expectativas de consumo, 

de imaginários culturais e de políticas, decorrente da globalização econômica.39 

Em outro aspecto, a globalização econômica
40 é a internacionalização dos 

mercados de bens, serviços e créditos, induzida pela redução de tarifas de exportação, de 

obstáculos aduaneiros e pela padronização das operações mercantis, resultando na 

fragmentação e na dispersão internacional das etapas do processo produtivo. 

E, por fim, a globalização jurídico-política
41 caracteriza-se pelo 

deslocamento da capacidade de formular, definir e de executar políticas públicas, antes 

radicada no Estado-Nação, para arenas transnacionais ou supranacionais, causando 

impactos econômicos e alterando a própria noção de soberania nacional. 

O marco da globalização é a revolução dos meios de comunicação, 

notadamente, a revolução da microeletrônica (internet), que enseja a comunicação de baixo 

custo entre pessoas localizadas em lugares distintos e longínquos, bem como a 

desmaterialização da moeda, ocasionando um impacto central na comercialização 

                                                             

37 O direito na economia globalizada, op. cit., p. 59.  
38 Op. cit., p. 19. 
39 Neste mesmo sentido vide MACEDO Jr, Ronaldo Porto. Globalização e direito do consumidor. In: Revista 

de Direito do Consumidor, São Paulo, vol. 32, p. 45 – 54, out. – dez. 1999. p. 45: que aponta algumas 
características da globalização, a saber: a) ampliação do comércio internacional (mas não global, porque, em 
verdade, a globalização é um processo altamente seletivo); b) homogeneização de padrões culturais e de 
consumo (massificação da sociedade de consumo); c) proliferação dos agentes econômicos e o conseqüente 
enfraquecimento do Estado-Nação; e d) formação de blocos comerciais. 
40FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada, op. cit., p. 59: “Entre os processos mais 
importantes destacam-se, por exemplo, a crescente autonomia adquirida pela economia em relação à política; 
a emergência de novas estruturas decisórias operando em tempo real e com alcance planetário; as alterações 
em andamento nas condições de competitividade de empresas, setores, regiões, países e continentes; a 
transformação do padrão de comércio internacional, deixando de ser basicamente inter-setorial e entre firmas 
e passando a ser eminentemente intra-setorial e intrafirmas; [...]”. 
41 Idem ibidem, p. 23: “Nesse novo contexto sócio-econômico, embora em termos formais os Estados 
continuem a exercer soberanamente sua autoridade nos limites de seu território, em termos substantivos 

muitos deles já não mais conseguem estabelecer e realizar seus objetivos exclusivamente por si e para si 
próprios. Em outras palavras, descobrem-se materialmente limitados em sua autonomia decisória”. 
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eletrônica em nível internacional. De sorte que os contratos eletrônicos tornaram-se, hoje, 

uma realidade inegável no mundo jurídico, sobretudo perante a “sociedade internacional”. 

Para a melhor compreensão desse fenômeno, deve-se recorrer à definição de 

“internet”, entendida pela doutrina42 como: 

 
[...] o conjunto de redes de computadores interconectados que, para o 
acesso à informação, utilizam plataformas de software e protocolos de 
comunicação padrão como, por exemplo, o software de navegação de 
rede, o protocolo TCP/IP e o protocolo de transferência de hipertexto 
(HTTP: hyper text transfer protocol), a linguagem HTML (hiper text 

metha language), para o formato de dados. Para a navegação por meio 
da informação, utiliza o WWW (world wide web) o princípio de 
navegação hipermídia, que consiste em sucessivas conexões ou links de 
informação – dados, vozes e imagens – contida em distintos servidores. 

 

Em suma, este meio de comunicação trouxe diversas vantagens, tais como a 

comunicação em tempo real, a facilitação da comunicação não-instantânea (e. g. e-mail) e 

a redução dos custos da interligação entre pessoas que residam em países distintos. Tudo 

isso é possível tendo em vista as características do desenvolvimento tecnológico e da 

economia da informação, a saber: a informatização da infra-estrutura urbana, o corpo 

tecnológico artificial e protético, o tele-ensino, a tecnociência, a telemedicina e a 

telecirurgia, a ligação do corpo com o sistema nervoso humano por meio de microchips, a 

televisão interativa, dentre outros.43 

Este é o contexto em que se insere a “sociedade informacional”, marcada 

pela “[...] crescente mobilidade e ‘desmaterialização’ da moeda, convertida em informação 

eletrônica. Graças a essas mudanças, os fluxos de capitais passaram a cruzar fronteiras com 

independência quase absoluta da base econômica real”.44 

O comércio eletrônico vem ao encontro da porosidade das fronteiras 

nacionais. Hodiernamente, tendo em vista o alto nível de globalização, um país não se 

sustenta com fronteiras estanques. Conseqüentemente, os Estados tendem a se agrupar 

para, unindo esforços, atingir um bom padrão econômico para todos, haja vista a formação 

                                                             

42 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico. Tradução de Fabiano Menke. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004. p. 24 – 25, nota de rodapé n. 12. 
43 Idem ibidem p. 43. 
44 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. Op. cit. p. 69. 
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dos blocos econômicos, tais como a OMC, a UE, o NAFTA45 e demais organizações 

internacionais, como o FMI,46 dentre outras. 

De sorte que a porosidade das fronteiras representada pela quase que 

ilimitada circulação de riquezas entre os países traz consigo algumas inquietações, como a 

possibilidade de um indivíduo residente no Brasil negociar com outro, cidadão canadense. 

Neste caso, qual seria a lei aplicável: a brasileira ou a canadense? A resposta seria a mesma 

em se tratando de responsabilidade civil? Como aplicar o critério da lei mais favorável ao 

consumidor? Esta última hipótese requer um conhecimento de ambas as leis.47 

Esta inquietação foi sintetizada por Ronaldo Porto Macedo Júnior:48 

 
A ampliação do mercado mundial e a formação de blocos econômicos 
impõem novas estratégias de comércio e defesa do consumidor. Um 
exemplo imediato para os brasileiros é o Mercosul, que vem estimulando 
a entrada no mercado brasileiro de diversos produtos, muitas vezes sem 
os mesmos padrões de segurança e qualidade exigidos pela legislação 
brasileira. Tal fenômeno tem induzido à padronização do direito do 
consumidor, através de protocolos e tratados. 
Não é difícil vislumbrar que a tendência que se verifica hoje é semelhante 
àquele processo seguido pela Comunidade Européia, com a criação de 
Diretivas visando a (sic) padronização do direito do consumidor nos 
países membros. 
 

Tais questionamentos são abordados no decorrer deste trabalho, em especial 

nos capítulos 1 e 5. Antes, eles servem como exemplos da importância do estudo 

comparado do Direito na era digital. 

É fundamental ao jurista moderno compreender o exato sentido da 

comparação.  Para Rodolfo Sacco, a ciência comparativa 49 consiste em “medir as 

                                                             

45 Tratado firmado entre Estados Unidos, Canadá e México ratificado em 1993, cuja vigência iniciou-se em 
1º de janeiro de 1994. 
46 Site oficial: <http://www.imf.org/external/index.htm>. O FMI, sediado em Washington DC - EUA, é uma 
organização internacional cujo objetivo é garantir o bom funcionamento do sistema financeiro mundial 
através do monitoramento das taxas de câmbio e da balança de pagamentos, bem como de assistência técnica 
e financeira aos países. 
47 Com o intuito de minimizar tais polêmicas ressalte-se o Projeto de Protocolo de Defensa del Consumidor 

del Mercosur, aprovado pelo Ministério da Justiça, porém não assinado. Este protocolo padronizaria os 
direitos dos consumidores que vigora nos países membros do Mercosul, porém ele vai de encontro com 
inúmeros dispositivos do Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ocasionando a revogação destes 
dispositivos. Isto seria uma perda imensurável tendo em vista que este diploma é um referencial para outras 
legislações. Cf. DE LUCCA, Newton. Globalização, mercados comuns e o consumidor de serviços. Os 
processos de integração comunitária e a questão da defesa dos consumidores. In: Revista Direito do 

Consumidor, vol. 26, p. 154 – 158, abr. a jun. 1998. p. 155. Para maiores detalhes sobre o Projeto vide 
subcapítulo 1.3.5.2. 
48 Globalização e direito do consumidor. Op. cit., p. 53. 
49 Discute-se se a comparação é um método ou uma ciência. Rodolfo Sacco esclarece que a comparação 
jurídica é uma ciência, e comprova demonstrando que há diversos métodos aplicados na comparação, como o 
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diferenças que existem entre uma multiplicidade de modelos jurídicos.” Portanto, o 

conhecimento prévio dos modelos jurídicos, objeto desta análise, é pressuposto 

imprescindível à comparação. Neste sentido, optou-se neste trabalho em trazer um vasto 

estudo sobre diversas leis e o comércio eletrônico em muitos países (cap. 1), bem como um 

estudo detalhado da dogmática contratual brasileira e canadense (cap. 3). 

O estudo comparado é uma paixão antiga, já, em 1869, Laboulaye fundou a 

“Sociedade de Legislação Comparada” (“Société de législation comparée”),50 cujo 

primeiro congresso veio a se realizar em 1900. Nesta ocasião, o jurista francês Raymond 

Saleilles51 afirmou que: 

 
[...] a ciência do direito comparado, no sentido jurídico do termo, tem 
como objeto extrair do conjunto das instituições particulares uma base 
comum, ou, pelo menos, pontos de contato capazes de trazer à luz a 
unidade fundamental da vida jurídica universal. 

 

Esta preocupação é ainda mais concreta, tendo em vista o nível de 

internacionalização do comércio eletrônico, conseqüência dos meios de comunicação 

pessoal e de telecomunicação. Portanto, a necessidade de uniformização mínima do Direito 

Privado encabeça várias iniciativas de organizações jurídicas internacionais. 

De maneira que a análise comparativa do Direito evoluiu para, após o fim 

da Primeira Guerra Mundial, não apenas investigar os pontos convergentes entre os vários 

sistemas jurídicos, mas para criar as devidas concordâncias entre eles. Sendo que, em 

1928, criou-se em Roma o instituto conhecido por Unidroit (“Institut international pour 

l’unification du droit privé”).52 Atualmente, tal instituto integra a Organização das Nações 

Unidas, e seu objetivo é promover a uniformização do Direito Privado.53 

Um exemplo da atuação do Unidroit é a formulação de alguns princípios 

contratuais, conhecido por “Principles of International Commercial Contracts” (2004).54 

                                                                                                                                                                                         

estruturalismo, funcionalismo, dentre outros. Conclui o jurista: “Quem diz que a comparação é método, tem 
uma visão limitada do método da comparação (porque não observa que se podem usar mais métodos para 
comparar, e que não existe o método puro de comparar), quando não tem uma visão limitada dos seus 
escopos e do seu objeto (porque não observa, ou não conhece, o seu específico, e já desenvolvido, campo de 
indagação”. SACCO, Rodolfo. Introdução ao Direito Comparado. Tradução de Véra Jacob de Fradera. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 33 – 34. 
50 Site oficial: <http://www.legiscompare.com/>. Acesso em 18 de nov. de 2008. 
51 Apud SACCO, Rodolfo. Op. cit., p. 29. 
52 Site oficial: <http://www.unidroit.org/>. , Acesso em 18 de nov. de 2008. 
53 SACCO, Rodolfo. Op. cit., p. 30 - 31. Cf. UNIDROIT – “Instituto Internacional para la Unificación del 
Derecho Privado”. Principios sobre los contratos comerciales internacionales. Roma: UNIDROIT, 1995. 
54

UNIDROIT principles of international contracts. Disponível em: <http://www.unidroit.org/ 
english/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf>. Acesso em: 28 de nov. de 2008, cujos 
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Estes princípios, cujo escopo é estabelecer regras gerais aplicáveis aos contratos 

comerciais internacionais, caracterizam-se pelo que segue: a) são aplicados quando as 

partes contratantes estabeleçam que o contrato firmado por elas for regido pelos princípios 

do Unidroit; b) são aplicáveis quando as partes contratantes determinem que o contrato 

seja regido por princípios gerais de Direito, pela lex mercatoria, ou outra norma parecida; 

c) eles trazem soluções a litígios quando provada a impossibilidade de se definir a lei 

aplicável a certo contrato; d) eles podem ser utilizados para a interpretação ou 

complementação de instrumentos de uniformização de Direito Internacional; e e) eles 

servem como um modelo a ser seguido pelos Legisladores nacionais e internacionais. 

Estes princípios estão divididos em sete capítulos. O primeiro capítulo traz 

disposições gerais, em que estabelecem princípios contratuais gerais como, por exemplo, a 

liberdade contratual (art. 1.1), liberdade de forma (art. 1.2), relatividade dos contratos (art. 

1.3), etc. Todos estes princípios influenciaram fortemente a vasta maioria dos países. O 

capítulo 2 disciplina a formação dos contratos. Em seguida, o terceiro capítulo regula a 

validade dos contratos, estabelecendo parâmetros para os casos de impossibilidade inicial 

do objeto (art. 3.3), de erro (art. 3.5), ameaça (art. 5.9), etc. O quarto capítulo, por sua vez, 

uniformiza as regras sobre interpretação, cujo ponto de relevância hermenêutica deve ser a 

intenção em comum das partes contratantes (art. 4.1). O capítulo 5 traz as regras sobre o 

conteúdo do contrato, inclusive os contratos de prestações periódicas (art. 5.8). O sexto 

capítulo disciplina a execução dos contratos. E, por fim, o sétimo capítulo estabelece um 

quadro geral e uniforme para as hipóteses de inexecução do contrato, ou seja, trata da 

execução específica (seção 2), resolução (seção 3) e perdas e danos (seção 4). 

Observa-se, de plano, que estes princípios são observados pela vasta 

maioria dos países, em especial, Brasil e Canadá (vide capítulo 3). Conseqüentemente, eles 

devem reger os contratos internacionais eletrônicos, guiando o Legislador ao elaborar leis 

específicas sobre esta matéria. 

As várias tentativas de uniformizar as regras aplicáveis ao comércio 

eletrônico, como são detalhadas no capítulo 1, demonstram a utilidade do direito 

                                                                                                                                                                                         

objetivos estão determinados no preâmbulo: “Preamble - Purpose of the Principles. These Principles set forth 
general rules for international commercial contracts. They shall be applied when the parties have agreed that 
their contract be governed by them. They may be applied when the parties have agreed that their contracts be 
governed by general principles of law, the lex mercatoria or the like. They may provide a solution to an issue 
raised when it proves impossible to establish the relevant rule of applicable law. They may be used to 
interpret or supplement international uniform law instruments. They may serve as a model for national and 
international legislators.” 



 26 

comparado para se alcançar a tão almejada uniformização. Além disso, o intenso nível de 

globalização implica na necessidade de se conhecer diversos ordenamentos jurídicos. Daí a 

relevância do estudo comparado, principalmente, com relação aos contratos eletrônicos. 

Quanto ao direito do consumidor, a falta de uniformização também é algo 

que incomoda, sendo este um tema recorrente nas Conferências Interamericanas de Direito 

Internacional Privado. Um ponto é pacífico, isto é, a necessidade de proteger o 

consumidor, tendo em vista sua vulnerabilidade e hipossuficiência. No entanto, ainda não 

há um consenso quanto à persecução deste objetivo nas legislações estrangeiras. Portanto, 

deve-se pensar em uma soft-law para estabelecer parâmetros básicos da proteção do 

consumidor em nível internacional.55 

Em suma, busca-se eliminar as conseqüências danosas trazidas pelo conflito 

de normas no espaço ao tentar-se unificar o Direito. Estas conseqüências tomaram 

proporções globais, jamais imaginadas, tendo em vista a globalização. Neste contexto, 

insere-se a ciência jurídica comparativa em que se analisa diversos modelos jurídicos, até 

mesmo os sistemas (common law e civil law) para poder harmonizá-los, criando soluções 

inovadoras e uniformes aos litígios ensejados pelas novas tecnologias. 

 

 

III - O predomínio da língua inglesa na linguagem da era digital 
 

Observou-se na parte II destas “Notas Introdutórias” que uma característica 

da globalização é a homogeneização de padrões culturais. Ora, esta homogeneização 

reflete-se, também, no predomínio da língua inglesa na linguagem da era digital. 

Preliminarmente, deve-se abordar o tema linguagem56 na sociedade pós-

moderna. Na semiótica,57 o signo58 é a correlação entre um significante (“signifier”) e um 

                                                             

55 MARQUES, Cláudia Lima. A insuficiente proteção do consumidor nas normas de direito internacional 
privado – Da necessidade de uma Convenção Interamericana (Cidip) sobre a lei aplicável a alguns contratos e 
relações de consumo. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 90, vol. 788, p. 11 – 56, jun. de 2001. p. 53. 
56 “8.E. Ling. Todo sistema de signos que serve de meio de comunicação entre indivíduos e pode ser 
percebido pelos diversos órgãos dos sentidos, o que leva a distinguir-se uma linguagem visual, uma 
linguagem auditiva, uma linguagem tátil, etc., ou, ainda, outras mais complexas, constituídas, ao mesmo 
tempo, de elementos diversos. [Cf. linguajem, do v. linguajar.]” In: Dicionário Aurélio, op. cit., versão 
eletrônica. 
57 Charles Sanders Pierce conceituou “semiosis” como a ação ou influência, que envolve uma operação entre 
três sujeitos, a saber: o signo, seu objeto, e o intérprete. Apud ECO, Umberto. Semiotics and the philosophy 

of language. Bloomington: Indiana University Press, 1986. p. 1: “an action, or influence, which is, or 
involves, an operation of three subjects, such as a sign, its object, and its interpretant, this tri-relative 
influence not being in any way resolvable into an action between pairs”. [tradução livre] 
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significado (“signified”). Segundo as lições de Ferdinand de Saussure, lingüista suíço do 

século XX, o signo é um elemento abstrato, que decorre da co-relação entre o significante, 

cuja natureza é convencional, em que determinada sociedade em certa época elege algo 

para tomar a forma do conteúdo; e o significado, a imagem acústica do objeto.59 

Estes ensinamentos devem ser aplicados à linguagem da era digital. De 

forma que dada sociedade (elemento espacial) em certo momento histórico (elemento 

temporal) convenciona que algo (forma) representa determinado conteúdo, e. g. o 

“mouse”, ou seja, o hardware utilizado pelo ser humano para interagir com o computador. 

Nos termos da teoria da comunicação, onde há linguagem e intercâmbio de 

informações (codificação e decodificação) entre seres humanos (emissor e receptor), há 

intersubjetividade e relacionamento simbólico afetados por elementos estranhos à natureza 

puramente sígnica do discurso.60 Este fato é crucial para diagnosticar os ruídos que 

afetarão o resultado final entre a codificação e a decodificação (“feedback”). Estes ruídos, 

no campo da linguagem informática e digital, são acirrados pelo predomínio de expressões 

inglesas, que não são dominadas pela grande maioria das pessoas que utilizam dos meios 

eletrônicos para se comunicarem e concluírem negócios.  

Constata-se que a língua inglesa predomina na internet, que é totalmente 

estruturada através de códigos,61 muitos dos quais retratam abreviações ou palavras 

monossilábicas da língua inglesa. Isto é conseqüência lógica do fato de que a internet foi 

desenvolvida nos Estados Unidos da América.62 Portanto, este fator ocasiona o domínio da 

língua inglesa também no comércio eletrônico.63 A intensa utilização de uma única língua, 

no caso, o inglês, gera um choque cultural em muitas sociedades, em especial, na 

brasileira.64 

                                                                                                                                                                                         

58 ECO, Umberto. op. cit.: “The sign is usually considered as a correlation between a signifier and a signified 
(or between expression and content) and therefore as an action between pairs”. [tradução livre] 
59 BIANCA BITTAR, Eduardo Carlos. Op. cit., p. 22. 
60 Idem ibidem p. 16. 
61 Estes códigos (significantes) são eleitos convencionalmente pela sociedade e deles decorrem uma imagem 
acústica (significado). Todavia a busca da significação não é a mera busca sígnica do discurso, este processo 
sofre interferências sócio-culturais (discurso situacional). Assim, o processo de significação de determinado 
signo (código ou abreviação utilizada na linguagem eletrônica) não é o mesmo no Canadá, nos Estados 
Unidos e no Brasil. 
62 cf. a Introdução deste trabalho sobre a origem e desenvolvimento da internet. 
63 DE LUCCA, Newton. Aspectos Jurídicos da Contratação Informática e Telemática. São Paulo: Saraiva, 
2003. p. 01. Neste sentido: FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Aspectos jurídicos do comércio eletrônico, op. 

cit., p. 23. 
64 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor: um estudo dos 

negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 436 – 437. 
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Assim, grande parte da população brasileira que não domina o idioma ou 

que, ainda, não teve algum contato com ele fica à margem da sociedade digital. Some-se a 

isto o fato da exclusão digital, em que muitos indivíduos não têm acesso a um computador 

e à internet. 

Uma das conseqüências da falta de domínio da língua inglesa, além da 

marginalização, é a tentativa de inserir-se neste mundo novo sem entendê-lo por completo. 

Isto pode gerar, por exemplo, situações em que os indivíduos contraiam obrigações sem ter 

conhecimento pleno disto. Em outras palavras, sem entender o termo em inglês, o 

indivíduo, que baixa um programa ou outro produto (“download”)65 não consegue ler a 

sentença que indica a realização de um contrato e as respectivas cláusulas contratuais. 

Outrossim, a sociedade acaba por perder, em certos casos, sua identidade ao 

incorporar em seu vocabulário o termo da língua inglesa. Como, por exemplo, o próprio 

termo mencionado supra, “download” (descarregar ou baixar), utilizado maciçamente na 

sociedade brasileira, tendo sido, inclusive, incorporado pelo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa.66 No entanto, muitos indivíduos não têm conhecimento do real significado 

desta palavra, bem como de outros termos. 

Assim, ressaltem-se outros termos, a saber: “click”
67 (bater, clicar), 

“upload”
68 (transferir informação de um microcomputador a outro ou inserir algo na 

                                                             

65 “vt: to transfer (data) from a usually large computer to the memory of another device (as a smaller 
computer)”. WEBSTER’S NEW ENCYCLOPEDIC DICTIONARY. Nova York: BDEL, s.d. p. 303. (“verbo 
transitivo: transferir (informações) de um computador, geralmente, com maior capacidade para a memória de 
uma outra máquina (como um computador com capacidade menor” – tradução livre). 
66 DICIONÁRIO AURÉLIO. Versão eletrônica. Positivo Informática, s.d. “download [ÈdQwnlowd] [Ingl., 
de down(line), ‘linha abaixo (i. e., seguindo o fluxo de informações)’, + load, ‘carga’, ‘ato de carregar’.] 
Substantivo masculino. 1.Numa rede de computadores, obtenção de cópia, em máquina local, de um arquivo 
originado em máquina remota. [Cf. upload.]. Fazer (um) download. 1. V. baixar (4).” Fazer (um) download. 
1. V. baixar (4).”  
67 MICHAELIS DICIONÁRIO PRÁTICO. Inglês-Português e Português-Inglês. São Paulo: Melhoramentos, 
1978. p. 62. DICIONÁRIO AURÉLIO, op. cit., versão eletrônica: “clicar - [De clique + -ar2.] Verbo 
transitivo direto. Verbo intransitivo. 1.Inform. Apertar e soltar o botão do mouse, sem mover este, 
produzindo um clique (1) característico que, ger., indica a seleção de um objeto ou a ativação de um 
programa ou recurso de programa. [Quando o mouse possui mais de um botão, subentende-se que a ação é 
executada sobre o botão esquerdo, exceto se diferentemente especificado.] [...] 3.Inform. Posicionar o cursor 
do mouse sobre [objeto de interface (q. v.)] e clicar (1). [Cf. duplo-clique e arrastar.] Verbo intransitivo. 
4.Inform. Clicar (1).” 
68 WEBSTER’S ... op. cit. p. 1.144 “vt: to transfer (information) from a mircrocomputer to a remote 
computer usually with a modem”. Cf. DICIONÁRIO AURÉLIO, op. cit., versão eletrônica: “upload 
[ÈÃplowd] [Ingl.] Substantivo masculino. 1.Inform.  Numa rede de computadores, envio, para um 
computador remoto, de cópia(s) de arquivo(s) originado(s) em máquina local. [Cf.: download.]. Fazer upload. 
1. Inform.  V. carregar (19).” 
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internet), “enter”
69

 (entrar com, inserir dados), “e-mail”
70

 (correio eletrônico), “bit”,
71

 

“byte”,
72

 “drive”,
73

 “modem”,
74

 “hacker”,
75

 “cracker”,
76

 “cookies”,
77

 “spam”,
78

 

“nobreak”,
79

 contrato de “escrow”,
80

 “scanner”,
81

 “firewalls”,
82

 “mouse”,
83

 “site”
84

 etc. 

                                                             

69 DICIONÁRIO AURÉLIO, op. cit., versão eletrônica: “enter [ÈEnt«Õ] [Ingl: ‘entrar’, ‘registrar, 
inscrever’.] Substantivo masculino. 1.Inform. Comando (e tecla correspondente) us. para fazer o computador 
registrar ou processar informações externas a ele fornecidas.” 
70 Idem ibidem: “e-mail [ij mejl] [Ingl., abrev. de e(lectronic) mail.] Substantivo masculino. 1.V. correio 
eletrônico. [Tb. us. como equivalente de endereço eletrônico (q. v.).]”. 
71 Idem ibidem: “bit [bIt] [Ingl., comb. das iniciais de bi(nary) (digi)t, ‘dígito binário’.] Substantivo 
masculino.  1.Inform.  Unidade mínima de informação em um sistema digital, que pode assumir apenas um 
de dois valores (ger. 0 ou 1). [Abrev.: b.] Bit de paridade. 1. Inform.  Numa seqüência de bits, aquele que é 
adicionado ao final e que deve forçar um número par de bits com valor 1, a fim de verificar a existência de 
erros na transmissão de dados. 
72 Idem ibidem: “byte [bajt] [Do ingl. b(inar)y te(rm), ‘termo binário’.] Substantivo masculino.  Inform.  
1.Seqüência constituída de um número fixo de bits adjacentes, considerada como a unidade básica de 
informação, e cujo comprimento geralmente é constituído de 8 bits; octeto. 2.Unidade de quantidade de 
informações, equivalente a 8 bits, us. (ger. na forma de seus múltiplos, kilobyte, megabyte e gigabyte) na 
especificação da capacidade de memória de computadores, tamanho de arquivos, etc. [Abrev.: B.]”. 
73 Idem ibidem: “drive [d¨ajv] [Ingl.] Substantivo masculino.  1.Inform.  Acionador (q. v.).” 
74 Idem ibidem: “modem [ÈmowdEm] [Ingl., acrôn. de mo(dulation)/dem(odulation), 
‘modulador/demodulador’.] Substantivo masculino.  1.Inform.  Dispositivo capaz de converter dados digitais 
em sinal analógico, e vice-versa (v. modulação e demodulação), o que permite estabelecer comunicação a 
distância entre computadores, por meio de canal analógico (ger., linha telefônica convencional).” 
75 Idem ibidem: “hacker [ÈðQk«Õ] [Ingl., substantivo de agente do v. to hack, ‘dar golpes cortantes (para 
abrir caminho)’, anteriormente aplicado a programadores que trabalhavam por tentativa e erro.] Substantivo 
de dois gêneros. 1.Inform.  Indivíduo hábil em enganar os mecanismos de segurança de sistemas de 
computação e conseguir acesso não autorizado aos recursos destes, ger. a partir de uma conexão remota em 
uma rede de computadores; violador de um sistema de computação.” 
76 “Cracker é o termo usado para designar quem pratica a quebra (ou cracking) de um sistema de segurança, 
de forma ilegal ou sem ética. Este termo foi criado em 1985 por hackers em defesa contra o uso jornalístico 
do termo hacker. O uso deste termo reflete a forte revolta destes contra o roubo e vandalismo praticado pelo 
cracking.” Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cracker>. Acesso em: 20 de nov. de 2008. 
77 “Um cookie é um grupo de dados trocados entre o navegador e o servidor de páginas, colocado num 
arquivo (ficheiro) de texto criado no computador do utilizador. A sua função principal é a de manter a 
persistência de sessões HTTP. A utilização e implementação de cookies foi um adendo ao HTTP e muito 
debatida na altura em que surgiu o conceito, introduzido pela Netscape, devido às conseqüências de guardar 
informações confidenciais num computador - já que por vezes pode não ser devidamente seguro, como o uso 
costumeiro em terminais públicos. Um exemplo é aquele cookie que um site cria para que você não precise 
digitar sua senha novamente quando for ao site outra vez. Outros sites podem utilizá-los para guardar as 
preferências do usuário, por exemplo, quando o sítio lhe permite escolher uma cor de fundo para suas 
páginas.” Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cookies>. Acesso em: 20 de nov. de 2008. 
78 “O termo Spam, abreviação em inglês de ‘spiced ham’ (presunto condimentado), é uma mensagem 
eletrônica não-solicitada enviada em massa. Na sua forma mais popular, um spam consiste numa mensagem 
de correio eletrônico com fins publicitários. O termo spam, no entanto, pode ser aplicado a mensagens 
enviadas por outros meios e noutras situações até modestas. Geralmente os spams têm caráter apelativo e na 
grande maioria das vezes são incômodos e inconvenientes.” Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Spam>. Acesso em: 20 de nov. de 2008. 
79 DICIONÁRIO AURÉLIO, op. cit., versão eletrônica: “nobreak [Ènowb¨ejk] [Ingl., do ingl. no, ‘não’, + 
ingl. break, ‘quebra’, ‘interrupção’.] Substantivo masculino. 1.Eng. Elétr.  Equipamento dotado de bateria, e 
que se destina a suprir falhas na alimentação pela rede elétrica, mantendo o fornecimento de eletricidade por 
determinado período de tempo e evitando interrupção no funcionamento dos aparelhos a ele conectados.” 
80 “Escrow” é um termo jurídico que significa o “algo (como um documento ou título ou uma soma de 
dinheiro) que é entregue ou depositado pela segunda pessoa a uma terceira parte somente após o 
adimplemento da condição”. In: Webster’s New Encyclopedic Dictionary, op. cit., p. 341: “n: something (as 
a deed or a sum of Money) delivered by one person to another to be delivered by the second to a third party 
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Um dos fenômenos que se observa na sociedade atual é a utilização da 

língua inglesa como a língua padrão e universal85. Esta situação é injusta para com as 

demais culturas e respectivas línguas. Para evitar isso, em 1887, Ludvic Lazarus 

Zamenhof86 idealizou uma língua universal chamada Esperanto, que significa aquele que 

espera, em sua obra Unua libro. Ludvic mesclou raízes das palavras, fonéticas e estruturas 

gramaticais de diversas línguas e culturas, para que nenhuma cultura sofresse algum tipo 

de detrimento, favorecendo outras. 

Este é justamente o problema moderno, devido ao predomínio da língua 

inglesa na internet, todas as demais culturas, que não dominam a língua inglesa, saem 

perdendo. Em contrapartida, as culturas fundadas na língua inglesa são enriquecidas 

sobremaneira pelas comuns traduções de sítios eletrônicos, obras jurídicas, livros em geral, 

peças de teatro, filmes, músicas etc. 

Por isso, o uso exagerado de palavras e expressões inglesas sem traduzi-las, 

mas tão-somente incorporando-as ao vocábulo pátrio87 é criticado na medida em que tal 

                                                                                                                                                                                         

only upon the fulfillment of a condition”. [tradução livre]. É uma espécie de negócio fiduciário (In: 

CHAVES DE MELLO, Maria. Dicionário jurídico. Português – Inglês. Inglês – Português. 4. ed. aum. Rio 
de Janeiro: Barrister`s Editora, 1991. p. 316). No âmbito da informática, o contrato de escrow designa o 
contrato de licença de uso de software em que o código-fonte fica depositado com terceira pessoa neutra e 
imparcial, que entregará à pessoa designada se ocorrer o implemento de certa condição. Cf. NOGUEIRA, 
Silmara Bega. Contrato de escrow : como garantia de acesso ao código-fonte. Dissertação de Mestrado 
apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004. 198 p.  
81 DICIONÁRIO AURÉLIO, op. cit., versão eletrônica: “scanner [ÈskQn«Õ] [Ingl.] Substantivo masculino.  
Inform. 1.Qualquer aparelho capaz de captar imagens e convertê-las em um conjunto correspondente de 
sinais elétricos. 2.Restr.  Periférico que realiza a transformação de imagens em dados digitais, ger. na forma 
de uma matriz de pontos. [Tb. us. como s. f.]” 
82 “Firewall é o nome dado ao dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma 
política de segurança a um determinado ponto de controle da rede. Sua função consiste em regular o tráfego 
de dados entre redes distintas e impedir a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados 
de uma rede para outra. Este conceito inclui os equipamentos de filtros de pacotes e de proxy de aplicações, 
comumente associados a redes TCP/IP.” Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Firewall>. Acesso em 
20 de nov. de 2008. 
83 DICIONÁRIO AURÉLIO, op. cit., versão eletrônica: “mouse [mQws] [Ingl., lit., ‘camundongo’ (por 
alusão à forma, tamanho e tipo de movimento do dispositivo).] Substantivo masculino.  1.Inform.  
Dispositivo periférico de apontamento, que controla a posição de um cursor na tela e que conta com um ou 
mais botões, usado para indicar e selecionar opções, ícones e outros elementos de interface. [Entre as ações 
tipicamente executadas por meio do mouse, incluem-se: apontar, clicar, arrastar e executar duplo-clique.]” 
84 Idem ibidem: “site [sajt] [Ingl., lit., ‘sítio’, ‘lugar’.] Substantivo masculino. 1.Inform.  V. sítio (12 e 13).” 
85 Muito embora, utilizam-se expressões da língua francesa (galicismos), e. g., informatique e télématique, 
que já foram incorporadas pelo vernáculo pátrio, respectivamente: informática e telemática. No entanto, a 
tradução de expressões francesas é mais facilmente operada sem que haja perda de significado, tendo em 
vista a aproximação gráfica e sonora entre a língua portuguesa e a língua francesa. Tal fenômeno é ainda 
mais marcante no intercâmbio entre o idioma português e o italiano. 
86 Dr. Esperanto’s International Language. Disponível em: <http:⁄⁄www.genekeyes.com⁄Dr_Esperanto.html>. 
Acesso em 23 de nov. de 2007. 
87 Tal fenômeno é conhecido por anglicismo. 
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conduta desprestigia o vernáculo e a cultura brasileira.88 Todavia, há que se ponderar, que 

em alguns casos, a tradução é desaconselhável dada a perda de significado. 89 

O predomínio da língua inglesa atingiu também o campo jurídico, exemplo 

disto é a utilização corrente dos termos “soft law”, “shrink-wrap”, “click-wrap” e 

“browse-wrap”, cujas respectivas traduções podem comprometer o real significado destas 

figuras. 

De fato, a tradução é um recurso muito utilizado para que se compreenda 

melhor o mundo digital. Todavia ela deve ser operacionalizada com cuidado, pois esta 

operação gera problemas como os de identificação e de especificidade das línguas somadas 

ao conteúdo cultural, que varia inclusive segundo a época em que se utiliza tal expressão. 

Em suma, a atividade de traduzir algo é bem mais complexa do que se 

apresenta prima facie, como a doutrina enfatiza:90 

 
A tradução consiste na busca do significado da frase a ser traduzida, e na 
procura da frase adaptada para exprimir aquele sentido na língua da 
tradução. As duas operações cabem ao jurista. O conjunto das duas 
operações cabe ao comparatista, único competente para decidir se duas 
idéias, pertencentes a sistemas jurídicos diferentes, correspondem uma à 
outra. E mais: se uma diferença entre normas acarreta uma diferença de 
conceitos. 
 

 
Ciente dos riscos decorrentes da tradução91 dos termos intraduzíveis, optou-

se por explicar os institutos centrais, objetos deste trabalho, a saber “shrink-wrap”, “click-

wrap” e “browse-wrap”, sem contudo traduzi-los para o português. 

 

 

                                                             

88 DE LUCCA, Newton. Op. cit., p. 02: indica três motivos que desfavorecem o anglicismo, a saber, a 
utilização de expressões estrangeiras não denota maior erudição como alguns pretendem; segundo, o uso de 
expressões de origem alienígena só se justifica quando não haja correspondente no vernáculo pátrio; e, por 
derradeiro, expressa seu grande amor pela língua portuguesa. 
89 Estes termos são expresses intraduzíveis cf. SACCO, Rodolfo. Op. cit. p. 53. 
90 SACCO, Rodolfo. Op. cit. p. 57. 
91 POSNER, Richard A. The problems of jurisprudence. Op. cit. p. 248: “A tradução pode ser imperfeita e 
alterar o significado da doutrina original; não obstante muitas doutrinas do common law têm significados 
estáveis, muito embora sejam expressos em diversificados modos”. [tradução livre] “Translation may be 
imperfect and alter the meaning of the original doctrine; nevertheless many common law doctrines have a 
stable meaning, though expressed in a variety of different ways”. 
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IV - Esclarecimento prévio dos termos e expressões inglesas utilizados 

neste trabalho 

 

Visto o predomínio da cultura inglesa na microeletrônica e informática, pelo 

fato de terem se originado nos Estados Unidos, agora se deterá na principal conseqüência, 

qual seja, o uso de termos e expressões inglesas consolidados. Além disso, demonstrou-se 

a impossibilidade de se traduzir muitos destes termos e expressões, sem que haja perda de 

significado, razão pela qual, optou-se em utilizá-los, no decorrer deste trabalho, em inglês, 

notadamente os objetos desta pesquisa (“shrink-wrap”, “click-wrap” e “browse-wrap”). 

Todavia, esta opção não exclui a imperiosa tarefa de clarear e explicar etimologicamente 

tais expressões, recorrentes nesta obra. 

Preliminarmente, deve-se eliminar qualquer confusão terminológica 

decorrente do uso das expressões “shrink-wrap”, “click-wrap” e “browse-wrap”. Estas 

figuras decorrem das modernas práticas comerciais; tendo em vista às inovações 

tecnológicas. Todavia, é necessário analisar cada uma destas figuras, para distingui-las 

uma das outras de forma científica. É o que se pretende fazer no decorrer deste trabalho, 

iniciando pela desmistificação de tais expressões inglesas, cujo uso foi consolidado na 

jurisprudência e doutrina modernas sobre comércio eletrônico. 

O termo “shrink-wrap” designa o contrato de licença que contém os termos 

contratuais acerca do uso de um programa de computador (software), considerados pela 

doutrina majoritária como direito de autor.92 

Para a melhor compreensão desta terminologia, é mister esclarecer o seu 

conteúdo etimológico. A primeira parte, “shrink”,93 significa diminuir ou restringir algo. 

Neste sentido, esta expressão designa, de um lado, o direito do autor do programa de 

computador (titular dos respectivos direitos autorais - licenciante) de limitar o pleno uso, 

gozo e disposição do direito de usá-lo pela outra parte contratante (licenciado). De outro 

lado, este vocábulo traz a idéia de encolhimento, ou seja, o contrato é reduzido em um 

arquivo eletrônico que aparecerá ao adquirente (licenciado) após ter iniciado a respectiva 

instalação do programa. Mas, também, como um verbo preposicionado (“phrasal verb”), 

                                                             

92 DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos da contratação informática..., op. cit., p. 50 – 58. 
93 CAMBRIDGE LEARNER’S DICTIONARY. Versão eletrônica em CD-ROM. BOOKcase 4.0 software. 
Cambridge University Press, 2001: “shrink - verb [I,T] past t shrank, past p shrunk, to become smaller, or to 
make something smaller; shrink from sth/doing sth phrasal verb - to avoid doing something that is difficult or 
unpleasant.” [tradução livre] 
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tem outro sentido, “to shrink something” ou “to shrink doing something”
94 significa evitar 

que se faça algo difícil ou inconveniente. Em outras palavras, o autor do programa de 

computador, nos termos da licença, evita que o usuário faça uso dele de forma 

inconveniente, segundo o que foi estabelecido, unilateralmente, pelo licenciante. 

A outra parte da expressão, “wrap”
95 significa “cobrir alguma coisa ou 

alguém com papel, com roupa, etc.”, comumente usado no sentido de embrulhar algo. 

Neste sentido, o fornecedor (ou quem elaborou o programa de computador) deixa os 

termos de uso, de certa forma, encobertos até que ocorra a instalação do programa, que, 

metaforicamente96, pode-se associar à idéia de “desembrulhar um presente ou um pacote.” 

Segundo a definição do dicionário jurídico Black’s,97 que pode ser 

livremente traduzida como se segue infra, “shrink-wrap” pode ser entendido como: 

 
Uma licença impressa que é inserida fora de um pacote ou embalagem 
de um programa de computador e que alerta o comprador que ao abrir a 
embalagem, o comprador se obriga aos termos da licença. * “Shrink-
wrap licenses” geralmente buscam: (1) proibir os usuários de fazer 
cópias não autorizadas do programa do computador; (2) proibir que se 
faça alterações no software; (3) limitar o uso do programa a um 
computador; (4) limitar a responsabilidade do fornecedor, e (5) excluir 
garantias. – Também escrita “shrinkwrap license.” – Também conhecida 
por “box-top license; tear-me-open license.” 
 

Qualquer pessoa interessada nestes programas pode adquiri-los, facilmente, 

em lojas especializadas. A principal característica destes contratos é que pelo fato de o 

usuário ter adquirido o respectivo programa, estará vinculado aos termos e condições da 

licença. Todavia, geralmente, o licenciado somente tomará conhecimento destas restrições 

após a compra e a conseqüente instalação do produto. Estas cláusulas são variadas, a título 

de exemplo: cláusula de restrição do uso do programa, cláusula de eleição de foro, cláusula 

                                                             

94 CAMBRIDGE LEARNER’S DICTIONARY. Op. cit.  
95, Idem ibidem. versão eletrônica:  “wrap  - verb [T]  wrapping, past wrapped (also wrap up) -  to cover 
something or someone with paper, cloth, etc.” [tradução livre] 
96 A metáfora é uma ferramenta que permite entender melhor alguns termos, segundo as lições de Umberto 
Eco, op. cit., p. 129: “At any rate, for too long it has been thought that in order to understand metaphors it is 
necessary to know the code (or the encyclopedia): the truth is that the metaphor is the tool that permits us to 
understand the encyclopedia better. This is the type of knowledge that the metaphor stakes out for us”. 
97 In: BLACK’S LAW DICTIONARY. Op. cit. p. 931: “shrink-wrap license. A printed license that is 
displayed on the outside of a software package and that advises the buyer that by opening the package, the 
buyer becomes legally obligated to abide by the terms of the license. * Shrink-wrap licenses usu. Seek to (1) 
prohibit users from making unauthorized copies of the software, (2) prohibit modifications to the software, 
(3) limit use of the software to one computer, (4) limit the manufacturer’s liability, and (5) disclaim 
warranties. – Also written shrinkwrap license. – Also termed box-top license; tear-me-open license.” 
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de restrição de garantias legais do produto, bem como de limitação da possível 

responsabilidade do fornecedor.  

O termo “click-wrap” refere-se a uma modalidade contratual bem parecida 

com a figura anterior, aliás inspirada nela. Contudo, a expressão “click-wrap” deve ser 

reservada àqueles contratos de adesão eletrônicos formados, integralmente, em ambiente 

digital (online), mediante, por exemplo, o uso da internet.  Em outras palavras, o 

adquirente realiza a compra eletronicamente, inclusive pagando o valor estipulado quando 

for o caso, porque alguns produtos são disponibilizados gratuitamente. A definição desta 

figura pode ser traduzida livremente da seguinte maneira:98 

 
Uma versão eletrônica de um “shrink-wrap license” na qual um usuário 
de computador concorda com as cláusulas ou termos da licença que 
foram veiculados eletronicamente mediante o direcionamento do mouse 

em determinada localização na tela do computador e, então, clicar. 
 

Ressalte-se, ainda, a ausência de uniformidade terminológica desta prática 

comercial, que também é denominada por “point-and-click agreements” ou, ainda, “click-

wrap agreements”,99 cujo objeto pode ser qualquer bem (físico, a ser entregue 

posteriormente; ou imaterial, cuja fruição inicia desde logo através de seu “download” no 

computador pessoal do adquirente). Portanto, o objeto deste contrato não é 

necessariamente um programa de computador (software). 

Etimologicamente, “click”100 tem um significado especial para a 

informática, pois significa pressionar uma tecla do computador ou utilizar o mouse para 

selecionar e, simbolicamente, “pressionar” algo que aparece na tela do computador. Feito 

este esclarecimento, conclui-se que esta expressão jurídica designa o contrato eletrônico, 

cuja manifestação de vontade é expressa através de um comportamento típico, qual seja, o 

clique em determinado ícone especificado na tela do computador. Nestas hipóteses, os 

termos deste contrato aparecem em bloco que deve ser aceito pelo adquirente. Daí a 

persistência da metáfora de desembrulhar (“wrap”) o conteúdo do contrato, como se este 

fosse um “pacote”. 

                                                             

98 BLACK’S LAW DICTIONARY, op. cit.  p. 1.177: “point-and-click agreement. An electronic version of a 
shrink-wrap license in which a computer user agrees to the terms of an electronically displayed agreement by 
pointing the mouse to a particular location on the screen and then clicking.” 
99 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio Eletrônico. Op. cit., p. 331. 
100 O vocábulo já foi explicado no item “III” destas “Notas Introdutórias” supra. 
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Por fim, mais recentemente fala-se em “browse-wrap”
101

 para indicar os 

termos e condições de uso a que se obriga o usuário que navega em determinada página na 

internet. Geralmente, tais termos são indicados através de um hipertexto (“hyperlink”)
102

 

no canto inferior da página da internet. Em outras palavras, pela definição de hipertexto, 

pode-se compreender o acesso a estes termos e condições, isto é, o usuário transitará pelos 

textos estruturados ou organizados em hipertexto, no qual as remissões correspondem a 

comandos que permitem ao leitor passar diretamente aos elementos associados. Assim, o 

usuário, em querendo, pode clicar neste hipertexto para tomar conhecimento dos referidos 

termos e condições a que se vinculará. 

Etimologicamente, o verbo “browse”, quando relacionado à internet 

significa navegar, procurar informações ou produtos, etc.103 A idéia é que quando um 

indivíduo, navegando na internet à procura de informações ou pesquisando produtos e 

serviços, entra em uma página que contenha os termos de uso no canto inferior através de 

hipertexto. 

Portanto, nesta prática comercial a metáfora do “embrulho” dos termos e 

condições de uso da página da internet designada pelo vocábulo “wrap” permanece, pois 

estes estão agrupados em bloco de maneira “encoberta” pelo formato de hipertexto, cujo 

acesso pressupõe uma seqüência de cliques nas telas que aparecerão no computador. 

 

 

V - Cibernética e Direito 

 

O intercâmbio científico é fundamental nesta época de diversidade 

tecnológica e cultural. Muitos dos entraves legais resumem-se em problemas de 

                                                             

101 Esta terminologia é bem recente, cujo primeiro aparecimento ocorreu no precedente “Pollstar v. Gigmania 
Ltd.” (no. CIV-F-00-5671 REC SMS, United States District Court for the Eastern District of Califórnia, 170 
F. Supp. 2d 974 2000 US dis. LEXIS 21035; Copy L. Rep. (CCH) P28, 329; 45 U.C.C., Rep. Serv. 2d 
(Callaghan) 46. Cf. subcapítulo 4.8.3.1 desta obra. 
102 In: Dicionário Aurélio, op. cit., versão eletrônica: “hipertexto (ês) [De hiper- + texto; do ingl. hypertext.] 
Substantivo masculino. 1.Forma de apresentação ou organização de informações escritas, em que blocos de 
texto estão articulados por remissões, de modo que, em lugar de seguir um encadeamento linear e único, o 
leitor pode formar diversas seqüências associativas, conforme seu interesse. 2.Conjunto de textos 
estruturados ou organizados dessa forma, e ger. implementado em meio eletrônico computadorizado, no qual 
as remissões correspondem a comandos que permitem ao leitor passar diretamente aos elementos 
associados.” 
103 In: CAMBRIDGE ... op. cit.: “1. INTERNET [I,T] to look at information on the Internet”. [tradução livre] 
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comunicação e cibernética consoante Norbert Wiener.104 Quanto à comunicação, 

constatou-se a relevância da semiótica aplicada ao Direito (semiótica jurídica),105 

especialmente no que diz respeito à análise jurídica do discurso na era digital. Neste item 

destas Notas Introdutórias, pretende-se ressaltar o impacto de outro ramo da ciência no 

Direito, a Cibernética.106  

A interdisciplinaridade do estudo moderno, em especial o estudo do 

impacto das novas tecnologias no Direito, deve-se à mudança de paradigma do domínio 

dos bits sobre o papel. Outrora, identificava-se o século XX, como “O Século do Papel” 

(Michel Vasseur).107 Hoje, predomina na sociedade atual o e-mail sobre a correspondência, 

a oferta eletrônica sobre as demais veiculadas em papel como suporte de materialidade do 

fato, o armazenamento de documentos e informações em formato eletrônico sobre o 

tradicional papel, que ocupa espaço físico em demasia, só para citar alguns exemplos. 

A Cibernética vai ao encontro desta nova realidade, pois é uma ciência 

complexa108 que analisa o campo de controle das máquinas e dos animais. O 

desenvolvimento da Cibernética atual coincide com o desenvolvimento científico 

tecnológico financiado pelo capitalismo industrial. 

Desde a Revolução Industrial, iniciada em meados do século XVIII na 

Inglaterra, observou-se uma constante mecanização e automação das relações sociais, a 

partir do uso da máquina a vapor. Esta revolução afetou, principalmente, as relações de 

trabalho, haja vista a crescente utilização de máquinas para desempenharem atividades, 

que antes eram realizadas pelos trabalhadores humanos (substituição da força muscular 

pela máquina a vapor). 

                                                             

104 Cybernétique et société. Paris: Deux Rives, 1949. p. 151 – 152: “Les problèmes du droit participent de la 
nature de la communication et de la cybernétique en ce sens qu’il s’agit de problèmes qui dépendent du 
controle (command) régulier et répetable de certaines situations critiques”. 
105 “Teoria da linguagem jurídica que tem três dimensões: a) a sintática, que estuda as normas relacionadas 
entre si mesmas; b) a semântica, que encara os objetos designados pelas normas, ou seja, a relação do 
discurso normativo com os objetos extralingüísticos, como os fatos e valores; c) a pragmática, que estuda as 
normas em relação com seu emissor e destinatário. É uma lingüística do diálogo, por tomar por base a 
intersubjetividade comunicativa, tendo como centro diretor da análise o princípio da interação, e ocupando-se 
do ato de falar enquanto uma relação entre emissor e receptor, na medida em que for mediada por signos 
lingüísticos”. In: DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. vol. 4, p. 295. 
106 In: DICIONÁRIO AURÉLIO. Op. cit.: “cibernética [Do gr. kybernetiké, i. e., téchne kybernetiké, ‘a arte 
do piloto’.] Substantivo feminino. 1.Ciência que estuda as comunicações e o sistema de controle não só nos 
organismos vivos, mas também nas máquinas.” 
107 Apud DE LUCCA, Newton. Títulos e contratos eletrônicos: o advento da Informática e suas 
conseqüências para a pesquisa jurídica. In: ______; SIMÃO Filho, Adalberto. (coords.) Direito e Internet: 
aspectos jurídicos relevantes. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005. pp. 30-126. p. 72. 
108 TENÓRIO, Igor. Direito & Cibernética. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1975. p. 17. 
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O regime capitalista, surgido após a Revolução Industrial, revela o controle 

dos capitais e dos meios de produção por uma minoria que detenha a riqueza. De maneira 

que tal situação de poder-sujeição
109

 permanece na área tecnológica, em que poucas 

empresas detêm o domínio da tecnologia (Know-how) para desenvolverem produtos de 

consumo destinados à sociedade da informação massificada.110 

Portanto, o capitalismo exigiu outras tantas invenções para poder suprir as 

exigências do mercado (lei da oferta e da procura). Hodiernamente, constata-se o grande 

avanço tecnológico (capitalismo tecnológico ou informacional),111 em que a ciência 

evoluiu possibilitando o crescente uso das máquinas até mesmo na contratação, como é o 

caso dos agentes eletrônicos, que são programados para manifestar a vontade em nome e 

por conta da pessoa que o programou para tanto. Nesta fase, constata-se a substituição do 

cérebro pelo controle eletrônico e pelos equipamentos de comunicação.112 

Além disso, as Duas Grandes Guerras (1ª Guerra Mundial – 1914 a 1918; e 

2ª Guerra Mundial – 1939 a 1945) contribuíram para o avanço tecnológico. Sendo que a 

internet originou-se e se desenvolveu tendo em vista as necessidades bélicas. 

Neste contexto, surge a Cibernética, assim batizada pelo cientista Norbert 

Wiener em 1948,113 cuja origem está no vocábulo grego kybernetiké (piloto). Esta 

expressão liga-se à idéia da necessidade intrínseca do ser humano de se comunicar, isto é, 

por ser um animal falante, envia constantemente mensagens a outros, sendo que tais 

mensagens vêm sendo influenciadas pelas novas tecnologias ao logo dos anos. Desta 

forma, a Cibernética é definida como a ciência cujo objeto é a mensagem, ou o intercâmbio 

de mensagens.114 

                                                             

109 Esta constatação de que os trabalhadores se sujeitam ao controle dos empresários foi feita por RIPERT, 
Georges. Aspectos Jurídicos do Capitalismo Moderno. Tradução de Gilda G. de Azevedo. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1947. p. 23 – 24: “[...] os operários não estão fora da empresa, mas são sujeitos na empresa e 
não fazem a lei, a que, antes obedecem; quanto aos patrões não são necessariamente os que fornecem os 
capitais, mas os que deles têm a livre disposição. A empresa capitalista é a dirigida pelos detentores do 
capital. O empresário busca os capitais e a mão de obra necessários à exploração.” 
110 Esta situação apontada supra de poder-sujeição permanece no sentido de que os usuários dos programas 
de computador, por exemplo, sujeitam-se aos termos e condições da licença de uso impostos pela empresa 
que desenvolveu o software e disponibilizou tal produto no mercado de consumo mediante contrato de 
adesão. 
111 Esta expressão é usada por CASTELLS, Manuel. End of millenium. 2. ed. The information age: economy, 
society and culture. vol. 3. Massachusetts: Blackwell, 1998. p. 69.  Este autor conclui que o capitalismo 
informacional é caracterizado pelo desequilíbrio social, pela polarização, pobreza e miséria. 
112 TENÓRIO, Igor. Op. cit., p. 41. 
113 Cybernétique et société. Op. cit., p. 288. 
114 WIENER, Norbert. Op. cit., p. 21: “L’étude des messages et, en particulier, des messages effectifs de 
commande constitute l’objet de la ‘Cybernétique’, science que j’ai baptisée ainsi dans un précédent ouvrage. 
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Em outras palavras, a Cibernética é uma ciência peculiar, pois mescla 

métodos matemáticos nas ciências sociais como, por exemplo, na fisiologia, psicologia e 

sociologia.115 Assim, a informática moderna permite que algoritmos, equações numéricas 

(métodos matemáticos) – bits – tenham um impacto direto com as ciências sociais, em 

especial, o Direito. 

Esta ciência tomou dimensões extremas a partir do desenvolvimento do 

computador e dos sistemas operacionais, através dos quais é possível controlar inúmeras 

máquinas de maneira automática. 

A sociedade pós-moderna passou a ser caracterizada por ser uma sociedade 

“tecnotrônica”, definida como:116 

 
Uma sociedade moldada culturalmente, social e economicamente, não 
pelo processo industrial tradicional, mas pelo impacto da tecnologia e da 
eletrônica, particularmente computadores e comunicações. 

 

Desta forma, a automação atingiu as diversas ciências, como a Arte, 

Economia, Sociologia, etc. Igualmente, atinge o Direito, que se ocupa da regulação dos 

fatos sociais. 

No decorrer da análise jurídica da automação, surgiram diversas teorias. 

Uma delas é a Jurimetria (“Jurimetrics”) desenvolvida, a partir de 1963, por Lee 

Loevinger,117 que consiste na racionalização do Direito mediante a aplicação dos métodos 

quantitativos de automação, traçando um paralelo entre jurisprudência (Direito) e 

jurimetria: 

 
A distinção entre jurisprudência e jurimetria é evidente. A jurisprudência 
ocupa-se de assuntos como a natureza e as fontes do Direito, além dos 
seus fundamentos formais, do âmbito ou da função do Direito, das 
finalidades do Direito e da análise dos conceitos jurídicos gerais. 
A jurimetria ocupa-se, ao contrário, de matérias como a análise 
quantitativa do comportamento judicial, da aplicação da teoria da 
comunicação e da informação à expressão jurídica, do uso de lógica no 
Direito, da recuperação de dados jurídicos por meios mecânicos e 
eletrônicos e da formulação de um cálculo das probabilidades aplicado à 
atividade judiciária. 

                                                                                                                                                                                         

Son nom signifie l’art du pilote ou du timonier. Notons que le mot GOVERNOR qui designe le régulateur 
d’une machine a été forme simplement par latinisation du mot grec qui designe le timonier.” 
115 FRANK, Helmar G. Cibernética e Filosofia. Título Original em alemão Kybernetik und Philosophie. 
Tradutora: Celeste Aída Galeão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1970. p. 21. 
116 TENÓRIO, Igor. Op. cit., p. 37. 
117 Apud DE LUCCA, Newton. Títulos e contratos eletrônicos: o advento da Informática e suas 
conseqüências para a pesquisa jurídica. Op. cit. p. 50 – 51. 
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Em síntese, a jurimetria na concepção de Loevinger dedica-se ao estudo do 

armazenamento e da recuperação de dados jurídicos usando computadores eletrônicos; da 

análise “behaviorista”, ou quantitativa, das decisões judiciais; e do uso da lógica simbólica 

aplicada ao Direito. 

Contudo, esta Ciência não é estática, e por sofrer constantes influências 

decorrentes do desenvolvimento tecnológico, surgiram, críticas à jurimetria desenvolvida 

pela doutrina anglo-saxã. Mário Giuseppe Losano118 aponta algumas críticas a esta 

terminologia, pautada na previsibilidade das sentenças e decisões: - primeiro porque as 

sentenças no Direito europeu são imprevisíveis; e – segundo porque tal pesquisa é 

pertinente tão somente ao sistema de precedentes do Common Law. 

Conclui Mário Giuseppe Losano119 que a ciência que se deve estudar é a 

juscibernética (“giuscibernetica”), cujo objeto são: 

 
Os modelos cibernéticos, em geral, deveriam ser idealizados tendo em 
vista a sua utilização em máquinas cibernéticas. Esta passagem para a 
máquina (isto é, para o computador eletrônico) pressupõe, porém, uma 
formalização da linguagem jurídica. Na juscibernética, neste terceiro 
tipo de pesquisa, estão contidos a lógica formal aplicada ao Direito, a 
análise da linguagem jurídica e, de maneira geral, os estudos de teoria 
geral do Direito. Aqui, a norma não é mais uma parte dentro de um todo 
(o Direito) da qual se estudam as relações com outras partes do mesmo 
conjunto (como no n.º 2) [Direito como um sistema normativo, dinâmico 
e auto-regulador], mas sim ela mesma torna-se um subsistema, do qual 
se estudam as diferentes partes e as suas relações recíprocas. 
 

Esta terminologia proposta por Losano deriva da equiparação feita entre o 

direito natural (jus naturale) e o direito moderno influenciado pelas novas tecnologias 

(Cibernética). Em linhas gerais, a juscibernética pauta-se no estudo da conexão e inter-

relação entre normas jurídicas e atividade social; na concepção do Direito visto como um 

sistema normativo dinâmico e autoregulado; na aplicação da lógica de técnicas de 

formalização ao Direito; e nas técnicas para utilização do computador no setor jurídico.  

As inovações tecnológicas e seu impacto no Direito não se esgotam nestes 

temas. Atualmente, coloca-se em relevo a informática jurídica, que é parte da ciência que 

se ocupa do estudo da aplicação da informática ao Direito.120 

                                                             

118 LOSANO, Mário Giuseppe. Informática jurídica. Tradução de Giacomina Faldini. Revisão técnica de 
Afonso da Costa Manso. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 06 - 13. 
119 Idem ibidem, p. 13 – 14. 
120 Idem ibidem p. 227. 



 40 

Este vocábulo é entendido sob dois sentidos. No primeiro deles, informática 

é o resultado da aglutinação dos termos franceses, information e automatique, significando 

a disciplina jurídica que privilegia a pesquisa automática das sentenças e a documentação 

jurídica (leis, precedentes, leading cases e doutrinas). Em suma, nesta primeira acepção da 

expressão “informática jurídica” tem-se a noção de banco de dados jurídicos.121 

Neste sentido, a informática jurídica vai ao encontro das necessidades 

profissionais de pesquisa de jurisprudência, leis e doutrinas para embasar a atividade dos 

advogados, juízes e membros do Ministério Público. Isto é observado na prática com as 

páginas de internet de quase todos os foros e tribunais brasileiros. O exemplo a ser seguido 

é o do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br), através do qual é possível consultar 

inteiro teor de acórdãos, andamento de processos no STF, pesquisar o posicionamento dos 

Ministros por meio de comentários à Constituição Federal, consultar legislações, etc. 

Ressalte-se a possibilidade de pesquisa histórica de julgados, tendo em vista a digitalização 

dos julgados anteriores a 1950.122 

José de Oliveira Ascensão123 ressalta as enormes vantagens da utilização de 

processos informáticos na vida jurídica no que tange a otimização do armazenamento de 

dados, na organização dos profissionais do Direito e a possibilidade de obter informação 

pronta e disponível. 

No segundo sentido, esta expressão designa a automação da Administração 

Pública que vai ao encontro do princípio da eficiência estampado no art. 37 da CF/88.124 

A aplicação prática deste sentido da informática jurídica é a Receita Federal 

do Ministério da Fazenda,125 que permite realizar diversos serviços administrativos, como 

a própria declaração de imposto de renda. 

Todavia, pondera José de Oliveira Ascensão126 que a utilização da 

informática no Direito é limitada, pois não se concebe um programa de computador 

elaborado a partir de uma forma-padrão para ser aplicado no julgamento de vários casos 

concretos (inteligência artificial). 

                                                             

121 LOSANO, Mário Giuseppe. A informática jurídica vinte anos depois. In: Revista dos Tribunais, ano 84, 
vol. 715, p. 350 – 367, maio de 1995. p. 352. 
122 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/colac/pesquisarColac.asp>. Acesso em: 21 de nov. de 2008. 
123 Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação. Coimbra: Almedina, 2001. p. 07. 
124 LOSANO, Mário Giuseppe. A informática jurídica vinte anos depois. Op. cit. p. 352. 
125 Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/>. Acesso em: 21 de nov. de 2008. 
126 Op. cit., p. 08. 
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No campo privado, esta automação chega ao extremo, através da 

possibilidade de se realizar um contrato por meio de um programa de computador que atua 

como representante do indivíduo (este tópico é analisado no subcapítulo 4.2.1). Hipóteses 

como esta trazem inquietações jurídicas e sociais, a saber: a validade do comportamento 

das máquinas e seu impacto na vida do ser humano. 

Em suma, a internet e os protocolos de controle TCP/IP são reais e 

utilizados pela população de forma maciça. E esta forma de controle altera-se tendo em 

vista as novas tecnologias. Por exemplo, o desenvolvimento da internet sem fio 

(“wireless”) permite que os protocolos de controle sejam utilizados em completa 

independência de um espaço físico determinado. Assim, a internet vem se tornando um 

aspecto comum à rotina diária do homem médio.127 

Este fato tem forte impacto na Cibernética, que, fatalmente, influenciará o 

Direito. Contudo, deve-se compreender que as constantes mudanças tecnológicas 

impossibilitam ou dificultam a regulação da internet, pelo menos de maneira estanque e 

estática. A internet de 1990 não é a mesma internet de 2008 que, por sua vez, será distinta 

da que se conhecerá daqui a uma década. 

 

 

VI – Software Livre como solução para inclusão digital 

 

No item anterior, mencionou-se a concentração dos meios de produção nas 

mãos de poucos, os empresários. Na sociedade de informação, os empresários subordinam 

os usuários de seus serviços às condições contratuais por aqueles impostas através de 

contratos de adesão. A lógica mercadológica, portanto, sempre foi pautada no lucro, 

geralmente, imediato. É nesse ínterim, que o fornecimento de um produto e a prestação de 

um serviço correspondem diretamente à uma remuneração. 

Todavia, percebeu-se que a internet e os novos meios de comunicação são 

fortes mecanismos de lucro, muitas vezes, mediato. Assim, disponibilizar, gratuitamente, 

                                                             

127 GEIST, Michael. Op. cit. p. 06: “The convergence of wireless services and the Internet serves a similar 
purpose. With the increasing popularity of wireless phones, pagers, and other devices, suppliers of Internet 
connectivity embraced the opportunity to provide access without the necessity of a fixed connection. The 
distinction between online and offline is rapidly blurring as the Internet becomes integrated into every aspect 
of our daily lives”. 
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produtos e serviços online, ou até mesmo acesso à internet, pode representar, e quase 

sempre representa, um grande lucro advindo das publicidades. 

Além disso, a internet passou a ser considerada como “um direito social”, 

inclusive um meio necessário para efetivar o direito e garantia fundamental da liberdade de 

expressão (art. 5º., inc. IV da CF/88). Somado a tudo isto, o consumo na era digital 

concentra-se, justamente, na informação. 

Neste contexto, um dos movimentos que mais atrai a atenção dos juristas 

diz respeito à proteção dos direitos autorais, na medida em que a internet é utilizada, 

também, como meio de tornar públicos trabalhos e opiniões por escrito, obras multimídia 

(como, por exemplo, os vídeos criados e disponibilizados na página do YouTube),128 

músicas (e. g. MySpace Music)129 etc. 

A facilidade com a qual se publica algo na rede e a velocidade de 

disseminação do conteúdo a um público alvo de dimensões globais estimula a criatividade 

do homem comum. Antes desencorajado de exprimir sua opinião pelas dificuldades e pelo 

alto custo da imprensa tradicional, o interessado quase sempre desistia. Hoje, todo cidadão 

pode, facilmente, publicar sua opinião de forma independente, basta, por exemplo, ter um 

espaço na internet e editar o seu próprio jornal, veiculando suas opiniões e notícias, o que é 

feito através de blog.
130 

Esta possibilidade encantadora acirrou as discussões acerca da “Cultura 

Livre” (“Free Culture”). Importante desfazer quaisquer equívocos terminológicos desde o 

início, na língua inglesa o adjetivo “free” tem dois significados: - o primeiro no sentido de 

livre, sem controle algum; e – o segundo, a significar gratuito. Este equívoco pode ser 

evitado na língua portuguesa, que traz dois adjetivos distintos para tais idéias, como se 

explicou supra. E, assim, preliminarmente, deve-se desfazer a confusão para que se 

                                                             

128 Este site (http://www.youtube.com/t/about), fundado em fevereiro de 2005, lidera o ranking dos sites de 
vídeos disponibilizados online, e se destina aos usuários interessados em assistir, em primeira mão, e a 
dividir vídeos originais em nível global. Para tanto, o YouTube permite que usuários “carreguem” (“upload”) 
e dividam vídeos na rede mundial de computadores através do site “www.YouTube.com”. Em novembro de 
2006, este site foi comprado pela Google.Inc. 
129 Disponível em: <http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=music>. My Space é uma comunidade 
online que possibilita a divulgação pelas bandas musicais e músicos independentes de seu trabalho. No 
entanto, para ter acesso a este material, por ser uma comunidade virtual, o usuário deve criar um perfil 
(equivalente à uma conta), serviço que é disponibilizado gratuitamente. 
130 Um weblog, blog ou blogue é uma página da internet em que seu titular faz inserir notícias que julga 
importante, bem como comentários. A estrutura de um blog permite a atualização rápida a partir de 
acréscimos de tamanho variável (artigos, ou posts). Tudo isso é feito de forma simples, pois independe de 
conhecimentos de informática prévios. Os conteúdos são organizados cronologicamente de forma inversa 
(como um diário) e costumam abordar a temática do blog, podendo haver interação com um número variável 
de pessoas de acordo com a política do blog. 
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compreenda que ao falar em “Cultura Livre” (“Free Culture”) quer-se dizer a cultura sem 

controle, quer seja financeiramente quer seja em seu conteúdo, fundada nos conceitos 

decorrentes do direito fundamental estampado na Magna Carta (inc. IV, art. 5º) ao garantir 

a liberdade de expressão como um dos direitos e garantias fundamentais. 

Esta distinção está bem resumida no trecho da obra de Lawrence Lessig:131 

 
Como eu explico nas páginas que seguem, nós somos de uma tradição de 
“cultura livre” – não “livre” no sentido de “free beer” (sic) – gratuito 
(emprestando a expressão do fundador do movimento do software livre), 
mas “livre” no mesmo sentido de “liberdade de expressão,” “mercado 
livre,” “comércio livre,” “empresa livre,” “livre arbítrio,” e “eleições 
livres.” Uma cultura livre apóia e protege os criadores e inovadores. Ela 
faz isso diretamente através dos direitos autorais. Mas ela também os 
protege indiretamente ao limitar o alcance destes direitos, para garantir que 
outros criadores e inovadores fiquem o mais livre possível do controle do 
passado. 

 
Muitas das licenças do tipo “shrink-wrap” permitem o uso de um software 

protegido pelos direitos autorais. Ressalte-se, no entanto, que alguns criadores preferem 

disponibilizar sua criação gratuitamente (reservando-se, apenas, os direitos morais de 

autor). Além disso, há criadores tão “open minded”, que abrem mão de parcela dos direitos 

morais de autor também, ao permitir, por exemplo, que os usuários alterem a sua criação 

original sem pedir autorização prévia para melhorá-la. Daí a importância do tema para este 

estudo, que investiga os aspectos jurídicos em torno destas licenças (“shrink-wrap”), além 

de outras práticas comerciais. Entretanto, este item das Notas Introdutórias não tem a 

pretensão de esgotar o assunto, que é por natureza demasiadamente complexo, exigindo 

um estudo à parte. Além disso, o enfoque desta obra não são os direitos autorais, mas sim, 

a parte contratual destas licenças. 

É cediço que as empresas de software distribuem seus produtos mediante 

contratos de adesão em que os usuários devem aceitar todos os termos da licença em bloco. 

                                                             

131 Free culture: how big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity. 

Londres: Penguin Press, 2004. p. xiv do Prefácio: “As I explain in the pages that follow, we come from a 
tradition of ‘free culture’ – not ‘free’ as in ‘free beer’ (to borrow a phrase from the founder of the free 
software movement), but ‘free’ as in ‘free of speech,’ ‘free markets,’ ‘free trade,’ ‘free enterprise,’ ‘free will,’ 
and ‘free elections.’ A free culture supports and protects creators and innovators. It does this directly by 
granting intellectual property rights. But it does so indirectly by limiting the reach of those rights, to 
guarantee that follow on creators and innovators remain as free as possible from the control of the past. A 
free culture is not a culture without property, just as a free market is not a market in which everything is free. 
The opposite of a free culture is a ‘permission culture’ – a culture in which creators get to create only with 
the permission of the powerful, or of creators from the past.” [tradução livre] 
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Contudo o interesse nesta questão deve-se ao fato de que mesmo as 

empresas que distribuem software livre (não necessariamente gratuitos, mas podem o ser) 

também instrumentalizam os termos da sua licença de uso na forma de contrato de adesão, 

como é o caso das licenças GNU-LINUX. 

Desta forma, é necessário desfazer qualquer equívoco em torno desta 

questão para entender tais licenças e analisá-las à luz da legislação autoral e consumerista. 

Ressalte-se, ainda, a mudança, já ressaltada supra, no paradigma atual de 

distribuição do conhecimento e informação para privilegiar a criatividade e inovações, o 

que não significa excluir a proteção direta que se opera através dos direitos autorais. 

Entretanto, não se pode negar que uma das conseqüências desta mudança é 

o impacto econômico, daí a grande repercussão e a corrida das grandes empresas titulares 

de direitos autorais para assegurar seus direitos e interesses através de seus lobbies. É bem 

verdade que o homem médio, o cidadão comum, via de regra, não veicula sua opinião ou 

informação com fim lucrativo, tendo em vista não exercer tal atividade em caráter 

profissional. Antes o faz com o escopo de compartilhar conhecimento e obter um feedback 

de outrem, cuja opinião é fundamental para aprimorar seus conhecimentos e técnicas. Este 

círculo virtuoso traz muitas vantagens a ambas as partes e à sociedade em geral. 

Exemplo disto é a organização sem fins lucrativos criada nos Estados 

Unidos e, hoje, traduzida para centenas de línguas, conhecida por Wikimedia.
132 Esta 

Fundação dedica-se a diversos projetos, o maior deles é a Wikipedia, ou seja, uma 

enciclopédia digitalizada e construída, gratuitamente, através de intercâmbio de 

informações que são inseridas por qualquer pessoa interessada, geralmente, estudiosa do 

tema. Além disto, este projeto acentua a dinamicidade da sociedade moderna ao 

possibilitar que todas as pessoas, que consultem o conteúdo, possam dar sugestões e fazer 

                                                             

132 Disponível em: <http://wikimediafoundation.org/wiki/Home>. Acesso em: 23 de nov. de 2008: “Imagine 
a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. That's our 
commitment. And we need your help. Please support the Wikimedia Foundation by donating today. The 
Wikimedia Foundation, Inc. is a nonprofit charitable organization dedicated to encouraging the growth, 
development and distribution of free, multilingual content, and to providing the full content of these wiki-
based projects to the public free of charge. The Wikimedia Foundation operates some of the largest 
collaboratively edited reference projects in the world, including Wikipedia, the fourth most visited website in 
the world.” “Imagine um mundo em que todo ser humano pudesse livremente compartilhar uma parcela de 
todo o conhecimento. Este é o nosso compromisso. E nós precisamos de sua ajuda. Por favor, ajude a 
Fundação Wikimedia fazendo doações hoje. A Fundação Wikimedia é uma organização sem fins lucrativos 
dedicada a encorajar o crescimento, desenvolvimento e distribuição de conhecimento de forma livre, em 
várias línguas e possibilitando o acesso ao conteúdo completo destes projetos denominados “wiki-...” livres 
de encargos. A Fundação Wikimedia  opera algumas das maiores edições em colaboração do mundo, 
incluindo a Wikipédia, a quarta página da internet mais visitada do mundo”. [tradução livre] 
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críticas, inclusive corrigindo eventuais equívocos. Desta forma, esta enciclopédia virtual se 

desenvolve: gratuitamente e de forma dinâmica . 

A grande maioria das pessoas que se dedicam a participar da Wikipedia o 

faz por paixão, e, geralmente, são professores e cientistas. Portanto, este material é 

confiável como outra enciclopédia qualquer escrita em suporte físico de papel por 

professores e cientistas. 

Afirma-se, ainda, que os direitos autorais devem servir, precipuamente, para 

a proteção dos direitos do autor, incentivando a criação. Contudo, o direito autoral não 

pode evoluir para se tornar um mecanismo utilizado para bloquear e dificultar novas 

criações e inovações. 

Esta é a posição da doutrina estrangeira majoritária exemplificada pela 

doutrina canadense no trecho infra:133 

 
Antes visto como uma questão tecnológica, marginalizada pelas políticas 
públicas, o direito autoral está rapidamente se tornando uma 
preocupação a ser tratada por políticas públicas. Com o crescimento da 
internet e das novas tecnologias, a importância dos direitos autorais tem 
se feito clara a milhões de canadenses, que compreendem que sua 
habilidade em participar de nossa cultura está baseada no equilíbrio dos 
direitos autorais que protegem ambos os usuários e os criadores. Nestes 
anos recentes nós começamos a ver uma rejeição das políticas 
encabeçadas por um pequeno grupo de lobbies. Desde Sam Bulte

134
 a 

Sony, o público está clamando por um fim dos monopólios culturais e 
das políticas públicas desequilibradas acerca dos direitos autorais. 
Canadá, liderado por seus idealizadores de políticas públicas e líderes 
políticos, enfrenta a escolha. Nós podemos continuar no caminho em que 
se busca direitos autorais cada vez mais fortes que fracassaram em 
atender o interesse público geral. Ou, alternativamente, nós podemos 

                                                             

133 GEIST, Michael. Our own creative land: cultural monopoly & the trouble with copyright. The Hart House 
Lecture Committee, University of Toronto, 2006. Disponível em: <http://individual.utoronto.ca/dtsang/ 
hhlecture/Resources/Geist_2006.pdf>. Acesso em: 22 de nov. de 2008: “Once viewed as technical, fringe 
public policy issue, copyright law is fast becoming a mainstream policy concern. With the growth of the 
Internet and new technologies, the importance of copyright has become increasingly clear to millions of 
Canadians, who understand that their ability to participate in our culture is premised on an appropriate 
copyright balance that protects both users and creators. In recent years we have begun to see a more vocal 
rejection of policies crafted by a small cadre of lobby groups. From Sam Bulte to Sony, the public is calling 
for an end to cultural monopolies and unbalanced copyright policy. Canada, led by its policy makers and 
political leaders, faces a choice. We can continue down the path of ever-stronger copyright laws that fail to 
meet the broader public interest. Alternatively, we can seize our own creative land by embracing copyright 
policies that look ahead rather than back. That is Canada’s choice. We must choose wisely.” [tradução livre] 
134 Sarmite (Sam) Bulte era membro do Parlamento da cidade de Toronto, do partido Liberal, eleita pela 
primeira vez em 1997, em 2005 ela ocupou a posição de Secretária Parlamentar do Departamento do 
Patrimônio histórico e cultural. Ela elaborou uma proposta com várias alterações ao direito autoral canadense 
conhecido por Bulte Report gerando grande descontentamento entre os cidadãos e educadores devido suas 
implicações negativas à criatividade, privacidade, segurança e educação. Atualmente estas propostas 
consolidaram-se em um projeto de lei denominado Bill C-60. 
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ajustar nossa própria terra criativa ao adotar políticas públicas acerca dos 
direitos autorais de vanguarda. Esta é a escolha do Canadá. Nós devemos 
escolher sabiamente.  

 

Este posicionamento já estava encampado nos projetos idealizados por 

Richard Stallman135, notadamente, o software livre, que pode ser alterado por outras 

pessoas, a fim de melhorar a primeira versão, e assim, sucessivamente, sem entraves 

impostos pelos direitos autorais que impeçam a mudança da obra original. 

Não se deve confundir o sistema operacional Unix, que proíbe a alteração 

da primeira versão por outros, sendo distribuído sob os mesmos termos das licenças de uso 

de software tradicionais; com a licença idealizada por Richard Stallman, em 1983.136 

Para tanto, a solução foi criar um tipo de licença, a GNU, abreviação que 

significa Licenças Públicas Genéricas (tradução livre da expressão General Public 

License), idealizada para restringir a liberdade daqueles que utilizaram um software livre 

para, alterando-o, criar um programa novo. Assim, estes programadores ao distribuírem os 

novos programas não podem estabelecer, por exemplo, uma cláusula nos termos de licença 

que proíba outras pessoas de alterar o programa já inovado. Desta forma aquele que 

distribuir cópias do programa modificado, sendo de forma gratuita ou onerosa, deve 

conferir aos usuários todos os direitos que ele adquiriu quando utilizou o programa 

original, alterando-o por ter acesso ao seu código fonte. Assim, o criador original e seus 

subseqüentes devem fazer público o código fonte para que todos possam usufruir dos 

mesmos direitos: alterar o programa e distribuir cópias.137 

Para tanto é preciso repensar os direitos autorais, idealizados originalmente 

em uma sociedade baseada na Imprensa tradicionalmente escrita. As novas tecnologias 

alteraram os paradigmas sociais, tendo em vista que a informação digital favorece a cópia e 

o compartilhamento com outras pessoas, neste sentido, é mais flexível. 

                                                             

135 STALLMAN, Richard. Porque o software não deveria ter donos. Disponível em 
<http://www.gnu.org/philosophy/why-free.pt.html>. Acesso em: 01 de maio de 2007. 
136 Para maiores detalhes, consultar o site da Fundação do Software Livre: “FREE SOFTWARE 
FOUNDATION (FSF). GNU’s Not Unix! – Free Software, Free Society. GNU General Public License.” 
Disponível em: <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Acesso em: 01 de maio de 2007. 
137 O texto na íntegra da licença GNU pode ser obtido na página <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>, 
cujo preâmbulo estabelece: “To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny 
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for 
you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such 
a program, whether gratis of for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must 
make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they 
know their rights.” 
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Ressalte-se que a expressão software livre não é sinônima de software 

gratuito. Ela tem um sentido mais amplo e quer dizer que o código fonte deve ser 

distribuído para que outros possam modificar o programa original e distribuir o programa 

modificado. 

Desta forma o software livre desempenha uma enorme função social:138 

 
Do que a sociedade necessita? De informação que seja verdadeiramente 
disponível para os cidadãos – por exemplo, programas que as pessoas 
possam ler, corrigir, adaptar, e aperfeiçoar, não apenas operar. Mas o 
que os donos de software tipicamente fornecem é uma caixa preta que 
nós não podemos estudar ou mudar. 
A sociedade também precisa de liberdade. Quando um programa tem um 
dono, os usuários perdem a liberdade de controlar uma parte de suas 
próprias vidas. 
E acima de tudo, a sociedade precisa encorajar o espírito de cooperação 
voluntária em seus cidadãos. Quando os donos de software nos dizem 
que ajudar nossos vizinhos, de forma natural, é “pirataria”, eles poluem 
nosso espírito cívico. 
É por isso que nós dizemos que software livre (free software) é questão 
de liberdade, não de preço. 

 
Outrossim, o software livre barateia o custo dos outros softwares pagos 

(“softwares proprietários”) na medida em que ameaça as grandes empresas, como a 

Microsoft, por exemplo. O objetivo destas empresas não é o controle da sociedade de 

informação, portanto, perdem muito com a debandada dos seus usuários, que cada vez 

mais recorrem aos softwares livres. Para minimizar estes efeitos danosos, estas empresas 

passam a oferecer produtos mais baratos, permitindo que o usuário os adapte às suas 

necessidades específicas ao controlar o código fonte. 

Por esta razão na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (tradução livre da United Nations Conference and Development – 

UNCTAD),139 em 2004, autoridades enfatizaram que o software livre é a verdadeira 

solução para efetivar o acesso à informação digitalizada. Em última análise, software livre 

é sinônimo de mitigação da exclusão digital (“bridging the digital divide”). 

                                                             

138 STALLMAN, Richard. Op. cit. 
139 UNCTAD SECRETARIAT. Free and open source software: policy and development implications. 
Backgound paper. Geneva, 22 – 24 de setembro, 2004. Disponível em: < 
http://www.unctad.org/Templates/Meeting.asp?intItemID=4301&lang=1>. Acesso em: 22 de nov. de 2008. 
p. 03: “Software is an important component in the digital technology equation. But it is much more than that. 
At a personal level, it is the interface between humans and hardware that speaks the binary language of ones 
and zeros. For technology to be useful, it needs to perform in a human-accessible way: this is achieved 
though software. At the level of society it is a set of rules, protocols and conventions that govern access to, 
and management, control and exchange of, data and knowledge.” 
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Por definição software livre é o programa cujo código fonte é público e 

acessível para que se possa modificar o programa original e distribuí-lo.140 

O consumidor, ao escolher um software, leva em consideração: os custos do 

produto, a segurança que este lhe oferece, seu funcionamento e a compatibilidade desejada 

do produto com outros. 

Quanto aos custos do produto, o software livre é muito mais barato que o 

software de propriedade de grandes empresas, como a Microsoft, e que não disponibilizam 

o código fonte, além de proibir qualquer alteração do produto original pelos usuários 

devido à proteção moral dos direitos autorais. 

Quanto à segurança, paira a falsa impressão que um software de uma grande 

empresa é mais seguro. Mas quem de nós nunca se deparou com o fechamento de todos os 

aplicativos da tela do computador surgindo uma caixa de diálogo acusando a existência de 

um erro? Além disso, é perguntado se queremos comunicar o erro, facilitando o trabalho 

do fornecedor para a melhoria do produto. 

Ora se o usuário detém o código fonte, ele mesmo ou um profissional 

especializado pode analisar o erro (“bug”) e solucionar a questão com maior rapidez e 

segurança. Primeiro, porque a solução do problema pela empresa só será disponibilizada 

quando eles julgarem necessário fazer uma atualização do software (análise 

mercadológica). Segundo, que ao recorrer à empresa para solucionar o erro do programa, 

ela fatalmente terá acesso a todas as informações, até mesmo as de segurança pública em 

se tratando de Governo/usuário. Portanto, o software proprietário não é tão seguro quanto 

se imagina ou se idealiza. 

Quanto à compatibilidade, o desenvolvimento atual do software livre está 

adequado a todos os sistemas operacionais, em especial os mais comuns como o Windows 

da Microsoft e o Macintosh da Apple. 

Por todas estas razões, os países em desenvolvimento têm considerado a 

utilização de software livre como uso obrigatório pelos órgãos públicos com a finalidade 

de redução das despesas, de segurança pública e de maior efetividade do serviço público.  

Como panorama geral na América Latina, a maioria dos países já está 

tomando as medidas legislativas adequadas para impor aos órgãos públicos o uso 

obrigatório de software livre. O que deve ser adotado, também, no Brasil haja vista os 

                                                             

140 Idem ibidem p. 05: “FOSS is software that has made its source code open to the public.” [tradução livre] 
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princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da 

Administração Pública estampados no caput do art. 37 da CF/88. 

Assim, há leis e projetos de leis em diversos países da América Latina que 

obrigam o uso de software livre por órgãos públicos, a saber: - Argentina;141 - Chile;142 

Colômbia;143 Costa Rica;144 Equador;145 República Dominicana;146 Uruguai.147 

No México, o incentivo do uso de software livre é um macro de suas 

políticas públicas:148 

                                                             

141 “Proyecto de Ley E-135/02-03 - TITULO SEGUNDO: DEL AMBITO DE APLICACIÓN. Artículo 2º.- 
Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Descentralizados y las Empresas donde el 
Estado Provincial posea mayoría accionaria, emplearán en sus sistemas y equipamientos de informática 
exclusivamente programas (software) libres”. Disponível em: < 
http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=583>. Acesso em: 03 de out. de 2007. 
142 Projeto de lei apresentado em 2004 pelo Deputado Alejandro Navarro: “Artículo 1°.- Aplicación - Se 
establecerá la aplicación y el uso obligatorio de programas de software libre en el Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y Descentralizados Regionales o Locales y en las Empresas 
del Estado o donde el Estado sea accionista mayoritario”. Disponível em: < 
http://www.navarro.cl/glegislativa/PL/PL%20-%20Software%20Libre.doc>. Acesso em: 03 de out. de 2007. 
143 “Capítulo II. Ámbito de aplicación. Artículo 4: Aplicación de software libre. Todas las instituciones del 
Estado y las empresas donde el Estado posea mayoría accionaria emplearán exclusivamente software libre en 
sus sistemas de información.” Disponível em: <http://bachue.com/colibri/proyecto.html>. Acesso em: 03 de 
out. de 2007. 
144 Projeto de lei n. 15.191, de 29 de janeiro de 2003: “CAPÍTULO II - Ámbito de aplicación. ARTÍCULO 3 
- Aplicación del software libre. Todas las instituciones y empresas del Estado emplearán preferiblemente el 
software libre en sus diferentes opciones, en sus sistemas de información y en el manejo de los datos, 
garantizando el respeto a los derechos de la propiedad intelectual”. Disponível em: 
<http://www.racsa.co.cr/asamblea/proyecto/15100/15191.doc>. Acesso em: 03 de out. de 2007. 
145 Projeto de lei apresentado por John Milton Argudo Pesántez em 17 de abril de 2007: “CAPÍTULO II -  De 
la Aplicación del Software Libre.- Artículo 3.- Las instituciones, organismos Estatales, y las entidades 
autónomas que constan en el Art.- 118 de la Constitución Política de la República ; así como las 
dependencias de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y Judicial serán parte de  este sistema, con el fin de 
alcanzar el desarrollo tecnológico en beneficio de la comunidad en general. Artículo 4.- Las Universidades 
Nacionales, Escuelas Politécnicas, Institutos Técnicos y Tecnológicos públicos y privados y toda  entidad 
educativa de nivel primario y secundario dependiente de los sectores antes indicados, deben, gestionar un 
permiso de empleo de software no libre para su uso institucional en procesos de investigación científica, 
siempre que su objeto  esté directamente  asociado a su uso particular”. Disponível em: 
<http://apps.congreso.gov.ec/sil/documentos/proyectos/28-059.doc>. Acesso em: 03 de out. de 2007. 
146 Projeto de lei de 21 de dezembro de 2006 de autoria do deputado Pelegrín Castillo Seman: “El proyecto de 
Ley tiene como finalidad que los poderes públicos; Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, incluyendo a 
todas las instancias nacionales, regionales y locales, adopten el Software Libre como plataforma exclusiva 
para su trabajo, a través del sistema operativo libres de Licencia GPL, preferentemente a GNU/Linux”. 
Disponível em: <http://bulma.net/pdf.phtml?nIdNoticia=2363>. Acesso em: 03 de out. de 2007. 
147 A deputada Daisy Tourné apresentou um projeto de lei em 27 de setembro de 2006 (44a seção) 
regulamentando o uso de software livre pelos órgãos públicos: “Artículo 1º.- Los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, los entes autónomos, los organismos descentralizados, las empresas donde el Estado 
posea mayoría accionaría, los Gobiernos Departamentales, las Juntas Departamentales, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo (TCA), la Corte Electoral y los organismos de contralor del Estado; deberán 
distribuir toda información actualmente distribuida en formatos cerrados, también en, al menos, un formato 
abierto y estándar. Todo pedido de información deberá ser aceptado en al menos un formato abierto y 
estándar, sin perjuicio que se acepte además la misma información en un formato cerrado. Se dará 
preferencia en ambos casos a los formatos abiertos y estándar”. Disponível em: 
<http://www.daisyt.info/mar_ley_nuevastec.htm>. Acesso em: 03 de out. de 2007. 
148 Disponível em: < http://primates.ximian.com/~miguel/emexico2.html>. Acesso em: 03 de out. de 2007. 
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El pago de una licencia de un sistema Windows hoy en dia oscila entre 
los doscientos dólares hasta los trescientos dólares dependiendo de la 
versión. En el caso de servidores estamos hablándo de unos cuatro mil 
dólares solamente en licencias por cada computadora que se desee poner 
en línea. Si a estos sistemas se les va a incluir un sistema de 
productividad del tipo Office, los costos de las estaciones de trabajo 
saltan al rango 700-900 dólares por estación. Este costo no es 
significativo si estamos hablando de un par de estaciones de trabajo, 
pero cuando multiplicamos el costo por estación de trabajo a un par de 
millones, estamos hablando de unas cantidades de dinero muy grandes. 

 

Em outros países, como o Peru, o uso obrigatório de software livre pelos 

órgãos públicos já é lei. Havia quatro projetos de leis no Peru acerca desta matéria: Projeto 

de lei n. 1.609149 de 14 de dezembro de 2001, projeto de lei n. 2.344150 de 22 de março de 

2002, projeto de lei n. 2.485151 de abril de 2002 e projeto de lei n. 3.030 de 29 de maio de 

2002. Este último projeto entrou em vigor como a Lei n. 28.612, em 23 de setembro de 

2005, denominada “Ley que norma El uso, adquisición y adecuación del software en la 

Administración Pública”. No entanto, esta lei não estabelece o uso obrigatório de software 

livre pelos órgãos públicos; mas ela impõe uma avaliação dos custos e benefícios 

considerando a neutralidade tecnológica quando da compra pública destes produtos. 

O mais radical, contudo, foi a Venezuela. O Presidente Hugo Chávez editou 

o Decreto n. 3.390 impondo ao Governo e às instituições públicas o uso obrigatório de 

software livre.152 

                                                             

149 “ÁMBITO DE APLICACIÓN - ARTÍCULO 2º.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 
Organismos Descentralizados y las Empresas donde el Estado posea mayoría accionaría, emplearán en sus 
sistemas y equipamientos de informática exclusivamente programas o software libres”. Disponível em: 
<http://www.gnu.org.pe/proley1.html>. Acesso em: 03 de out. de 2007. 
150 “ÁMBITO DE APLICACIÓN. ARTÍCULO 2º.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 
Organismos Descentralizados y las Empresas donde el Estado posea mayoría accionaría, emplearán en sus 
sistemas y equipamientos de informática exclusivamente programas (software) libres”. Esta legislação 
alterou a palavra inglesa “software”, pelo seu correspondente em espanhol, “programas”. Disponível em: 
<http://www.gnu.org.pe/proley3.html>. Acesso em: 03 de out. de 2007. 
151 “Artículo 2°.- Ámbito de aplicación. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos 
autónomos y descentralizados sean regionales o locales y las empresas donde el Estado posea mayoría 
accionaria, harán uso de programas o software libres en sus sistemas y equipamientos de informática”. Esta 
lei é mais restritiva, enfatizando que “somente” os programas de computadores livres podem ser utilizados 
nas repartições públicas. Disponível em: <http://www.gnu.org.pe/proley4.html>. Acesso em 03 de out. de 
2007. 
152 “Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado 
con Estándares Abiertos, en sus tales fines, todos los órganos y entes de la Administración Publica nacional 
iniciarán los processod de migración gradual progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con 
Estándares Abiertos”. Disponível em: <http://www.mct.gob.ve/uploads/biblio/Decreto%203.390%20Software%20%20Libre.pdf>. 
Acesso em: 03 de out. de 2007. 
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No Brasil, o Comitê de Incentivo à Produção do Software GNU e 

Alternativo (CIPSGA)153 desempenha importante função promovendo e incentivando o uso 

de software livre no país. É importante frisar que o Governo brasileiro incentiva fortemente 

uso de programas de computadores livres, inclusive fomentando vários projetos de 

pesquisas sobre o tema. 

Como por exemplo, o Supremo Tribunal Federal utiliza software livre para 

operacionalizar a digitalização de seus julgados.154 

No campo legislativo brasileiro, o Projeto de Lei n. 2.269, de 1999, 

estabelece o uso de software livre pelos órgãos e instituições públicos:155 

 
Artigo 1º - A administração pública, em todos os níveis, os Poderes da 
República, as empresas estatais e de economia mista, as empresas 
públicas, e todos os demais organismos públicos ou privados sob 
controle da sociedade brasileira, ficam obrigadas a utilizarem 
preferencialmente, em seus sistemas e equipamento de informática, 
programas abertos, livres de restrição proprietária quanto a sua cessão, 
alteração e distribuição. 

 

Em 22 de março de 2000, a cidade de Recife (Pernambuco) começou a 

discutir a matéria em nível municipal através do Projeto de Lei n. 20, de 2000. 

Posteriormente, a cidade de Viçosa (Minas Gerais) aprovou uma lei que adota o uso 

preferencial de software livre pelos órgãos municipais (Lei n. 49 de 2001).156 Na cidade de 

Amparo (Estado de São Paulo), esta questão é posta no Projeto de Lei n. 57/2001.157 

Conclui-se que dada à importância do software livre para o melhor 

desenvolvimento social dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, é 

imprescindível a análise das licenças GNU como exemplo prático das licenças do tipo 

shrink-wrap. 

 

 

 

                                                             

153 http://www.cipsga.org.br/ 
154 http://www.softwarelivre.gov.br/ 
155 Disponível em: <http://www.cipsga.org.br/sections.php?op=viewarticle&artid=175>. Acesso em: 04 de 
out. de 2007. 
156 http://www.cipsga.org.br/sections.php?op=viewarticle&artid=407 
157 http://www.cipsga.org.br/sections.php?op=viewarticle&artid=306 
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VII - Base de dados disponibilizada online: socializando o conhecimento 

 

No item anterior destas Notas Introdutórias, destacaram-se algumas 

implicações dos direitos autorais à sistemática das licenças do tipo “shrink-wrap”, bem 

como a mudança de paradigma quanto à distribuição e o compartilhamento de 

conhecimento pela internet. Em continuidade, é importante, ressaltar as bases de dados 

disponibilizadas online, tendo em vista que muitas delas são veiculadas através das 

licenças do tipo “shrink-wrap”. 

Preliminarmente, deve-se ter o cuidado de perceber o impacto das novas 

tecnologias na sociedade, que alteraram radicalmente os paradigmas da imprensa 

tradicionalmente escrita, demonstrado no item anterior. Portanto, hodiernamente, as novas 

tecnologias possibilitam a produção, armazenamento, publicação e distribuição em larga 

escala devido à digitalização e à internet. A guisa de exemplo, citou-se, no item anterior, o 

blog;
158

 mas outros podem ser ressaltados, como o “podcasting”,
159 utilizado para publicar 

conteúdos criativos e inovadores. 

Somada a tais novidades, uma característica da internet como meio de 

comunicação é a possibilidade de compartilhar arquivos, principalmente fotos,160 

músicas161 e filmes.162 Um outro ramo que tem crescido bastante é o compartilhamento de 

conhecimento por milhões de pessoas que contribuem para uma aprendizagem 

colaborativa.163 

                                                             

158 Abreviação de web log, o substantivo log tem por um de seus significados “diário de bordo”; desta forma 
deve-se entender por blog uma espécie de diário em que o blogger (aquele que mantém o blog) divulga suas 
opiniões, geralmente, acerca de acontecimentos cotidianos de repercussão coletiva ou até mesmo global.  
159 É um software que permite usuários distribuírem arquivos de áudio pela Internet. Estes arquivos são 
geralmente músicas, palestras ou comentários. Rádios, emissoras de televisão, professores e pesquisadores 
utilizam este recurso com freqüência. 
160 Exemplo: Flickr, distribuído por um casal da cidade de Vancouver (Colúmbia Britânica, Canadá), a fim de 
possibilitar que as pessoas interessadas pudessem compartilhar suas fotos com familiares e amigos. Hoje, este 
aplicativo pertence à Yahoo!. 
161 Exemplo: Myspace, é uma estrutura utilizada por inúmeras bandas, que disponibilizam suas músicas para 
que os seus fãs possam escutá-las. Há muitas bandas novas que abrem uma página própria nesta comunidade, 
gratuitamente, e divulgam seu trabalho. E, assim, se o público aprova, a banda logo consegue patrocínio, 
consolidando-se no mercado. 
162 Exemplo: YouTube, é uma outra espécie de comunidade utilizada por usuários que realizam filmes curtos, 
geralmente produções independentes e caseiras, que podem ser educativos, comédias, etc.  
163 Exemplo: Wikipedia, definida como uma enciclopédia online e colaborativa com mais de dois milhões de 
entradas em dezenas de línguas. Muito embora não haja editorial, este sítio na internet têm atraído a atenção 
de milhares e milhares de pessoas que buscam por ferramentas acessíveis e efetivas que de distribuição de 
informação de maneira confiável. Na verdade, há uma espécie de controle realizado pelos demais usuários 
que podem criticar, e até fazer com que certo conteúdo seja retirado. 
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Neste contexto, insere-se o crescente uso de bases (ou banco) de dados 

como fonte de pesquisa profícua como, por exemplo, os julgados digitalizados de um 

Tribunal, os artigos escritos por um professor e publicados em sua página da internet, base 

de dados de universidades e centro de pesquisas que são públicos, etc. Conseqüentemente, 

educadores e estudantes têm utilizado bastantes materiais digitalizados, publicados na 

internet. 

Todos estes aplicativos despertaram inúmeras inquietações entre os 

empresários do ramo cinematográfico, musical, televisivo e jornalístico para que o 

Governo reforme os direitos autorais tornando-os mais rígidos. A ponto de se alegar um 

novo direito referente à base de dados (“database rights”), ou seja, certas empresas que 

coletam material público organizando-os em uma base de dados pretendem alcançar a 

mesma tutela conferida aos autores e criadores, como é o caso da Lexis Nexis
164

 e 

HeinOline
165. Mas há criação original? Esta é a polêmica discussão que a comunidade 

internacional enfrenta hoje:166 

 
Com o crescimento do uso de base de dados para armazenar e distribuir 
informação, cresceu também o interesse na proteção dos dados 
armazenados em tais bases. O direito autoral canadense já prevê 
proteção legal às bases de dados pelas compilações. Nestas instâncias, o 
titular do direito autoral é beneficiado pela seleção no todo e pela 
organização do trabalho. A proteção dos direitos autorais pela 
compilação é independente do direito autoral conferido ao trabalho 
individual que foi compilado.[...] 

 

                                                             

164 Esta empresa foi fundada antes mesmo da disseminação do uso da internet. Seu objetivo é coletar, 
organizar e armazenar os leading cases, e demais julgados principalmente dos países do Common Law; além 
da farta jurisprudência, esta empresa disponibiliza artigos jurídicos publicados em diversos periódicos. Tudo 
isto é disponibilizado à comunidade jurídica de forma geral, que paga para acessar esta base de dados. 
Disponível em: <http://www.lexisnexis.com/about-us/history.aspx>. Acesso em: 23 de nov. de 2008. 
165 Esta base de dados foi elaborada pela empresa “William S. Hein & Co., Inc.”, sendo disponibilizada para 
mais de 150 países. Semelhantemente à Lexis Nexis, a HeinOnline disponibiliza jurisprudência e artigos 
publicados em diversos periódicos aos que adquiram o acesso a esta base de dados. Disponível em: 
<http://heinonline.org/home/about/Brief_History.html>. Acesso em: 23 de nov. de 2008. 
166 GEIST, Michael. Our own creative land... op. cit. p. 42: “As the use of databases to store and disseminate 
information has grown, so too has interest in the protection afforded to the data contained therein. Canadian 
copyright law already provides protection for databases through legal protection for compilations. In such 
instances, the copyright holder is rewarded for overall selection and arrangement of the work. The copyright 
protection for a compilation is independent of the copyright afforded to the underlying individual work that 
has been compiled. Whether a database would enjoy copyright protection as a compilation would also turn on 
the degree to which the selection and arrangement required skill and judgment. For example, that standard 
would suggest that a database consisting of an alphabetical listing of names, addresses, and phone numbers 
would not rise to a sufficient level of originality to enjoy protection, while encyclopedias or dictionaries 
likely would be entitled to copyright protection as compilations.” [tradução livre] 
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Este tema nos interessa na seguinte extensão: muitas destas bases de dados 

são veiculadas através de um software acompanhado de uma licença do tipo “shrink-wrap” 

ou, em algumas hipóteses, “click-wrap” (quando adquirida e acessada online, e. g., Lexis 

Nexis e HeinOnline). Daí a importância da análise deste tema para a melhor compreensão 

destas licenças posteriormente (capítulo 4). 

Por fim, este capítulo investiga o impacto na economia destes novos 

aplicativos, em que a internet é vista como “terra de oportunidades” para socializar cultura, 

informação e conhecimento em massa. 

O conceito de base (ou banco) de dados traz algumas dificuldades haja vista 

sua interdisciplinaridade, pois tal conceituação pressupõe conhecimentos técnicos em 

informática. No entanto, é usualmente conceituada como “a compilação de dados, obras e 

outros materiais organizados de uma maneira sistemática e ordenada, em função de 

determinados critérios e para finalidades específicas, em condições de serem acessados 

individualmente por meio eletrônico ou não”.167 

Esta definição é a adotada por alguns diplomas jurídicos estrangeiros, como 

a Diretiva 96/9/CE sobre a tutela jurídica das bases de dados da União Européia, art. 1º, in 

verbis:
168 

 
1. A presente directiva (sic) diz respeito à protecção (sic) jurídica das 
bases de dados, seja qual for a forma de que estas se revistam. 2. Para 
efeitos da presente directiva (sic), entende-se por «base de dados», uma 
colectânea (sic) de obras, dados ou outros elementos independentes, 
dispostos de modo sistemático ou metódico e susceptíveis de acesso 
individual por meios electrónicos (sic) ou outros. 

 

Sendo uma compilação de dados e não propriamente uma criação, a 

comunidade jurídica discute se esta forma de organização estaria protegida pelos direitos 

autorais ou não, nos termos da Convenção de Berna,169 que determina em seu artigo 2.5 a 

                                                             

167 DOS SANTOS, Manoel J. Pereira. Considerações iniciais sobre a proteção jurídica das bases de dados. In: 
DE LUCCA, Newton; SIMÃO Filho, Adalberto. (coords.). Direito & Internet: Aspectos Jurídicos 
Relevantes. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 321 – 335. p. 322. 
168 Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à protecção 
jurídica das bases de dados Jornal Oficial nº L 077 de 27/03/1996 p. 0020 – 0028. Disponível em: 
<http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/000021001-000022000/000021856.pdf>. Acesso em: 23 de nov. 2008. 
169 Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas, de 9 de setembro de 1886, 
completada em Paris a 4 de maio de 1896, revista em Berlim a 13 de novembro de 1908, completada em 
Berna a 20 de Março de 1914, revista em Roma a 2 de Junho de 1928, em Bruxelas a 26 de Junho de 1948, 
em Estocolmo a 14 de Julho de 1967 e em Paris a 24 de Julho de 1971. Disponível em: 
<http://64.233.169.132/search?q=cache:xt1vhN4h1o8J:www.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp%3
FDocumentID%3D%257BC88A55A9-A88D-41B5-88A2-EF37A27129F%257D%26ServiceInstUID%3D%257BB78EA6CB-3FB8-
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tutela autoral às compilações e organizações deste tipo, como enciclopédias e antologias, 

desde que a forma de organização seja criativa: 

5) As compilações de obras literárias ou artísticas, tais como 
enciclopédias e antologias, que, pela escolha ou disposição das matérias, 
constituem criações intelectuais, são como tais protegidas, sem 
prejuízo dos direitos dos autores sobre cada uma das obras que fazem 
parte dessas compilações. (grifo nosso) 

 

Discute-se, entretanto, se as base de dados eletrônicas podem ser 

equiparadas às enciclopédias e antologias, para fins de serem tuteladas pelas normas de 

direito autoral. Posiciona-se favoravelmente a este entendimento, porque o rol trazido na 

Convenção de Berna é meramente exemplificativo.170 No entanto, tal entendimento esbarra 

na tipicidade dos direitos intelectuais, consoante os ensinamentos de José de Oliveira 

Ascensão.171 

Portanto, o TRIPS menciona claramente que as compilações ou outros 

materiais podem estar armazenados em uma máquina ou outra forma, alargando a proteção 

autoral para as compilações eletrônicas, nos termos do art. 10.2:172 

 
2. Compilations of data or other material, whether in machine 
readable or other form, which by reason of the selection or 
arrangement of their contents constitute intellectual creations shall 
be protected as such.  Such protection, which shall not extend to the data 
or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting 
in the data or material itself. (grifo nosso) 

 

Em síntese, as bases de dados eletrônicas são mais que uma mera 

compilação, pois sua estrutura e forma de organização são altamente complexas, sendo 

necessário, inclusive, a elaboração de um programa de computador específico e adequado 

para cada tipo de base de dados. Neste sentido, sustenta-se que as bases ou bancos de 

dados eletrônicos são, em verdade, uma obra nova, distinta daquelas que foram 

assimiladas.173 

                                                                                                                                                                                         

4814-AEF6-31787003C745%257D+Conven%C3%A7%C3%A3o+de+Berna&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=4&gl=BR>. Acesso em: 23 
de nov. de 2008. 
170 DOS SANTOS, Manoel J. Pereira. Considerações iniciais sobre a proteção jurídica das bases de dados. 
Op. cit., p. 323. 
171 Op. cit., p. 24. 
172 Disponível em: < http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.doc>. Acesso em: 23 de nov. de 
2008. 
173 ASCENSÃO, José de Oliveira. Op. cit.,. p. 27. DOS SANTOS, Manoel J. Pereira. Considerações iniciais 
sobre a proteção jurídica das bases de dados. Op. cit., p. 325. 
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Para eliminar quaisquer polêmicas tendo em vista a tipicidade dos direitos 

intelectuais, a Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, menciona expressamente as “bases 

de dados” no rol das obras literárias merecedoras da tutela desta lei, nos termos do art. 7º, 

inc. XIII desta lei, in verbis: 

 
Título II - Das Obras Intelectuais 
Capítulo I - Das Obras Protegidas 
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, 
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou 
intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: [...] 
XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, 
dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, 
organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação 
intelectual. (grifo nosso) 

 

Os direitos básicos do proprietário da base de dados estão descritos no art. 

87 da  Lei n. 9.610/98, a saber: 

 
Capítulo VII - Da Utilização de Bases de Dados. 
Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o 
direito exclusivo, a respeito da forma de expressão da estrutura da 
referida base, de autorizar ou proibir: 
I - sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo; 
II - sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação; 
III - a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua 
comunicação ao público; 
IV - a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos 
resultados das operações mencionadas no inciso II deste artigo. (grifo 
nosso) 
 

Entretanto, sabiamente, José Oliveira Ascensão174 afirma que se trata 

verdadeiramente de um direito sui generis, que deve ser analisado com cautela. Neste 

sentido, o autor afirma que a base de dados deve ser criativa para fazer jus à tutela autoral. 

Concluindo que a proteção à base de dados não pode ferir o princípio fundamental da 

“liberdade da informação”.  

Permanecendo outra indagação: esta tutela prejudica a proteção das obras 

literárias compiladas e organizadas nas bases de dados? 

                                                             

174 Op. cit., p. 12. 



 57 

Não, de forma alguma o Legislador poderia permitir tal interferência. 

Portanto, o §2º 175 do art. 7º diz expressamente que ficam mantidos os direitos autorais 

conferidos às obras literárias que componham as bases de dados. 

A proteção autoral independente das bases de dados e dos materiais 

compilados justifica-se na medida em que aquelas pressupõem um programa de 

computador adequado para que a compilação, organização e acesso dos dados satisfaçam 

às exigências de seus usuários; o que não existe, por exemplo, nos artigos em periódicos, 

julgados, e demais materiais compilados. 

Finalmente, além destas implicações decorrentes dos direitos autorais, estas 

bases de dados são distribuídas no mercado de consumo através de contratos de adesão. 

Portanto, a interdisciplinaridade desta matéria é acentuada, pois trata de temas afetos ao 

direito autoral, contratual e do consumidor. Neste sentido, devem-se tecer alguns 

comentários sobre algumas influências do direito de autor na contratação sob as 

modalidades analisadas neste trabalho, a saber: “shrink-wrap”, “click-wrap” e “browse-

wrap”. Desta forma, a liberdade de determinar o conteúdo do contrato esbarra em diversas 

determinações de direito autoral. 

 

 

VIII – Influências do Direito do Autor nas licenças de uso de programa 

de computador (shrink-wrap licenses) 

 

No item anterior, demonstrou-se o caráter interdisciplinar do objeto desta 

obra, que requer conhecimentos genéricos sobre lingüística, cibernética, informática, 

economia e filosofia. Além disso, o tema ora investigado é interdisciplinar internamente, 

ou seja, ele guarda relação com vários ramos do direito, a saber: direito contratual, direito 

internacional privado, direito de autor, direito do consumidor e direito comparado. 

Não obstante o objeto desta obra ser a análise contratual de maneira mais 

detalhada e o impacto das novas tecnologias no direito do consumidor, deve-se abordar 

alguns dos tópicos interdisciplinares para a total compreensão deste trabalho. Todavia, isto 

                                                             

175 “§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende 
sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas 
obras.” 
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é feito de maneira breve, ou seja, não é possível tecer em minúcias os temas apontados nas 

Notas Introdutórias, que requerem individualmente um estudo à parte. 

A cessão de direitos autorais tornou-se algo cotidiano ao cidadão, haja vista 

a distribuição massificada do software, um produto utilizado pela imensa maioria da 

população. Desta forma, a possibilidade de os direitos de autor limitar o princípio da 

liberdade contratual em algumas situações é fato bem marcante na sociedade da 

informação atual. 

Indaga-se se o programa de computador é um direito intelectual para fazer 

jus à tutela jurídica do Direito Autoral. Ora esta preocupação surgiu com o aumento do 

número das empresas que passaram a financiar a elaboração e a distribuir programas de 

computador no mercado de consumo, a partir da década de 60.176 

A proteção jurídica do programa de computador justifica-se pelos altos 

gastos para cobrir os investimentos financeiros muito elevados, além dos esforços 

humanos. Portanto, esta proteção viria ao encontro da necessidade de se recompensar o seu 

autor. Além disso, esta tutela jurídica estimula o comércio.177 

Contrariamente, argumenta-se que a proteção jurídica do programa de 

computador não é adequada tendo em vista a facilidade de copiá-los e as várias incidências 

de erros, requerendo que o criador os corrija. Mas não só, afirma-se, também, que esta 

tutela não seria socialmente útil, porque engessaria a criação e o aprimoramento dos 

programas de computador se para cada atualização e melhoramento, deve-se obter prévia 

autorização do seu autor.178 

No entanto, deve-se chegar a um meio termo entre estas duas posições 

extremadas. Desta forma, chegou-se a um consenso de que tais produtos carecem de tutela 

jurídica. No entanto, permanecia a dúvida se tal proteção deveria ser feita através do direito 

das patentes ou do Direito de Autor. 

O regime de patentes não é o mais adequado para a efetiva tutela do 

software. Isto porque o acesso público à patente acentua a fragilidade da proteção do 

programa de Computador.179 Assim, permitindo-se o acesso ao código-fonte de um 

                                                             

176 BAPTISTA, Luiz Olavo. A proteção dos programas de computador em direito comparado e internacional. 
In: Revista de Direito Mercantil, ano 22, n. 50, nova série, p. 26 – 41, abr. a jun. 1983. p. 28. 
177 Idem ibidem, p. 29. 
178 GEIST, Michael. Our own creative land: cultural monopoly & the trouble with copyright. Op. cit. arquivo 
eletrônico sem paginação. 
179 BAPTISTA, Luiz Olavo. A proteção dos programas de computador..., op. cit., p. 33. 
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software, este poderia ser reformulado, reconstruído e redistribuído com outra roupagem, 

tudo em detrimento do autor original do mesmo. 

Portanto, prevalece o entendimento de que os programas de computador 

estejam tutelados sob o Direito de Autor. Mesmo porque o software é resultado de um 

esforço intelectual, original em sua composição e em sua expressão, consoante Orlando 

Gomes:180 

 
O entendimento dominante é de que esse trabalho é atividade criativa de 
quem o executa e que o seu resultado é uma obra (serviço) original, que 
exige esforço intelectual típico da personalidade do seu criador. 
Admitido, como é, de resto, que a criação, na obra intelectual, pode 
consistir na forma de expressão, no padrão intelectual, assim como na 
coleta, seleção, subdivisão e arranjo criativo da matéria apresentada, não 
mais se contesta com autoridade a possibilidade de assimilar o programa 
de computação às obras que os franceses chamam oevres d’esprit. 

 

Todavia, José de Oliveira Ascensão181 argumenta que o software é um 

processo, tal como uma fórmula química ou matemática, que ninguém se lembrou de 

monopolizar. Portanto, ressaltando a objetividade do programa de computador, ao criador 

cabe somente os direitos sem conteúdo ético, como por exemplo, o direito à vinculação de 

seu nome ao programa e o direito de reivindicar a paternidade contra quem a negue. Neste 

sentido, o jurista afirma que o criador de um software não faz jus ao direito de retirada, por 

não haver no programa de computador a exteriorização de elementos subjetivos que 

ameacem a personalidade do autor. Este é o entendimento adotado pela legislação 

brasileira (§ 1º do art. 2º da Lei n. 9.609/98). 

No Direito brasileiro, a Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 1998,182 pacifica 

e sistematiza as normas jurídicas de proteção ao software: 

 
CAPÍTULO II - DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE AUTOR E DO 
REGISTRO 
Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa 
de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de 
direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto 
nesta Lei. 
§ 1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições 
relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do 
autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito 

                                                             

180 A Proteção dos programas de computador. In: GOMES, Orlando et al. A Proteção jurídica do “software”. 
Rio de Janeiro: Forense, 1985. p. 01 – 15. p. 02. 
181 Op. cit., p. 28 - 29. 
182 “Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no 
País, e dá outras providências.” 
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do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas 
impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de 
computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação. 
§ 2º Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de 
computador pelo prazo de cinqüenta anos, contados a partir de 1º de 
janeiro do ano subseqüente ao da sua publicação ou, na ausência desta, 
da sua criação. 
§ 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro. 
(grifo nosso) 

 

Tanto a Lei n. 9.609/98, quanto a Lei n. 9.610/98, visam a garantir os 

direitos dos autores do software. Portanto, há muitas vezes um choque entre os direitos e 

interesses do consumidor assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor e os direitos 

e interesses do criador (autor) do programa de computador, decorrentes da Lei do Software 

e da Lei dos Direitos de Autor. 

Neste sentido, José de Oliveira Ascensão183 afirma que as empresas de 

informática, titulares dos programas de computador, são multinacionais de grande porte, 

sendo que os particulares, e até mesmo as pequenas e médias empresas, que adquirem estes 

produtos não têm condições iguais de barganha, sujeitando-se às cláusulas contratuais da 

licença de uso impostas pelas grandes empresas fornecedoras. E o que é pior, o “direito de 

autor vigente é de molde a agravar esta situação de dependência”. 

Para reequilibrar esta relação, deve-se recorrer ao direito do consumidor, o 

que evidencia a interdisciplinaridade do tema versado nesta obra. 

A influência do direito autoral no direito contratual é pertinente a esta obra 

na medida em que os negócios jurídicos comumente utilizados na distribuição de 

programas de computador no mercado de consumo é a licença184, nos termos do art. 9º da 

Lei do Software, que determina que a transferência do software deve ser feita através de 

licença: 

 
CAPÍTULO IV - DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE USO, DE 
COMERCIALIZAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

                                                             

183 Op. cit., p. 36. 
184 A doutrina aponta a distinção entre cessão e licença: “O traço marcante e distintivo entre a licença e a 
cessão é que nesta se negocia a transmissão de uma parte ou de todos os direitos autorais (excluídos os de 
cunho moral), enquanto naquela o que se gera é apenas um direito de utilização ou exploração parcial. Outro 
importante diferenciador dessas duas figuras é o fato de que na cessão, que gera um direito exclusivo 
oponível erga omnes em face da transmissão de uma ou várias faculdades imputadas ao direito autoral, o 
negócio é de natureza não temporária. Por outro lado, na licença o caráter de temporariedade é da própria 
essência do negócio, ainda que concedida em caráter exclusivo e, portanto, também gerando direitos erga 

omnes”.  Cf. AMAD, Emir Iscandor. Contratos de Software “Shrinkwrap Licenses” e “Clickwrap Licenses”. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 79 - 80.  
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 Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de 
contrato de licença. 
Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato 
referido no caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou 
licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu 
uso. 

 

Desta forma, este dispositivo restringe a regra geral estampada na Lei n. 

9.610/98, que estabelece que os direitos patrimoniais e a transmissão de direitos dão-se 

através de licenças, concessões ou cessões ou outros meios em direito admitidos.185 

Finalmente, a própria Lei do Software traz algumas limitações à autonomia 

da vontade, apontando a nulidade de cláusulas contratuais que limitem a produção e 

distribuição e que excluam a responsabilidade das partes perante terceiros: 

 
§ 1º Serão nulas as cláusulas que: 
I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação 
às disposições normativas em vigor; 
II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por 
eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação 
de direitos de autor. 

 

Em suma, as partes devem ter em mente tais aspectos antes de finalizarem 

um contrato da modalidade shrink-wrap, click-wrap ou browse-wrap, cujo objeto seja um 

programa de computador tutelado, portanto, pelos direitos autorais. 

 

 

IX - Políticas públicas sobre a disponibilização da cultura, do 
conhecimento e da informação pela internet (Creative Commons Brasil) 
 

Nos dois itens anteriores destas Notas Introdutórias, ressaltou-se o impacto 

do direito autoral no comércio eletrônico, enfatizando que a livre circulação da informação 

na internet ameaça os direitos autorais tradicionalmente idealizados. Foi, também, 

mencionada uma corrente que sustenta o fortalecimento dos direitos autorais (“digital 

rights managements”), para coibir a cópia, retransmissão e a livre circulação de dados na 

internet, levando a uma significativa diminuição de investimentos. Em sentido oposto, 

surge outra corrente que sustenta o acesso gratuito às informações veiculadas na internet, 
                                                             

185 Lei n. 9.610/98: “Capítulo V - Da Transferência dos Direitos de Autor. Art. 49. Os direitos de autor 
poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou 
singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, 
concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações: [...]” 
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além de possibilitar a liberdade aos usuários, que tenham acesso ao código-fonte de um 

programa ou de uma página da internet, em fazer alterações e atualizações. 

Sinteticamente, os direitos autorais subdividem-se em duas espécies: - os 

direitos morais, que são por sua vez irrenunciáveis e inalienáveis, nos termos do art. 27 da 

Lei do Autor;186 e - os direitos patrimoniais, que podem ser transferidos total ou 

parcialmente nos termos do art. 49 do mesmo diploma legal. 

Os direitos morais do autor estão relacionados no capítulo II do título III 

(“Direitos do Autor”), art. 24.187 

Os direitos patrimoniais, por sua vez, estão estampados no capítulo III do 

título III (arts. 28 e seguintes da Lei do Autor), ou seja, o direito de exclusividade no uso, 

gozo, fruição e disposição da obra (art. 28);188 bem como o direito de autorizar a 

reprodução total ou parcial, a tradução, adaptação, distribuição, etc. nos termos do art. 

29189 do mesmo diploma legal. 

Portanto, o objeto dos contratos versados nesta obra será justamente um dos 

direitos patrimoniais do autor, pois os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis. 

                                                             

186 Lei n. 9.610/98: “Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.” 
187 Lei n. 9.610/98: “Capítulo II - Dos Direitos Morais do Autor. Art. 24. São direitos morais do autor: I - o 
de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional 
indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; III - o de conservar a obra inédita; 
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de 
qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; V - o de modificar 
a obra, antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de 
utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; VII 
- o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, 
para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de 
forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de 
qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.” 
188 Lei n. 9.610/98: “Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, 
artística ou científica.” 
189 Lei n. 9.610/98: “Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por 
quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral; II - a edição; III - a adaptação, o 
arranjo musical e quaisquer outras transformações; IV - a tradução para qualquer idioma; V - a inclusão em 
fonograma ou produção audiovisual; VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor 
com terceiros para uso ou exploração da obra; VII - a distribuição para oferta de obras ou produções 
mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção 
da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a 
demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em 
pagamento pelo usuário; VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, 
mediante: a) representação, recitação ou declamação; b) execução musical; c) emprego de alto-falante ou de 
sistemas análogos; d) radiodifusão sonora ou televisiva; e) captação de transmissão de radiodifusão em locais 
de freqüência coletiva; f) sonorização ambiental; g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo 
assemelhado; h) emprego de satélites artificiais; i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos 
de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados; j) exposição de obras de artes 
plásticas e figurativas; IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem 
e as demais formas de arquivamento do gênero; X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou 
que venham a ser inventadas.” 
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Cumpre ressaltar que esta tutela não permanece ad eterno, a própria lei 

estabelece um limite temporal, isto é, setenta anos (art. 41 da Lei de Direito Autoral),190 

sendo que a proteção jurídica do software é mais reduzida, isto é, perdura por cinqüenta 

anos (§ 2º do art. 2º da Lei do Software, supra citado). 

Durante o período de proteção, a forma mais convencional de transferir os 

direitos patrimoniais de autor é reservar todos estes direitos ao autor da obra, expressos 

nos seguintes termos “Todos os direitos reservados” (ou “All rights reserved”). 

Todavia, a internet, ao possibilitar a disseminação da informação de forma 

rápida, em massa e de forma muito barata, aguçou o interesse de diversos autores em 

publicar suas obras, reservando-se apenas alguns direitos (“Alguns direitos reservados ou 

“Some rights reserved”). 

Neste contexto inserem-se os ideais da associação Creative Commons. Esta 

associação surgiu nos Estados Unidos, em 2001, por um grupo de Professores especialistas 

nos estudos sobre propriedade intelectual e sobre tecnologia (sendo apoiado, inclusive, 

pelo instituto MIT).191 Segundo os ideais desta associação, os autores reservam-se apenas 

alguns dos direitos supramencionados. 

O Brasil se integrou ao sistema de licenças estabelecido pela associação 

denominada Creative Commons. Esta tomada de posição partiu do Governo Federal, por 

exemplo, os sistemas de televisão e rádio, além de utilizarem programa de computador 

livre, divulgam seu conteúdo sob a licença Creative Commons, como, por exemplo, a 

“Radiobrás”. Outrossim, o Ministro da Cultura Gilberto Gil anunciou que a adoção das 

licenças Creative Commons (CCPL) é uma das estratégias do Governo Lula.192 

                                                             

190 Lei n. 9.610/98: “Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1° de 
janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.” [grifo nosso] 
191 “Creative Commons was founded in 2001 with the generous support of the Center for the Public Domain. 
It is led by a Board of Directors that includes cyberlaw and intellectual property experts James Boyle, 
Michael Carroll, Molly Shaffer Van Houweling, and Lawrence Lessig, MIT computer science professor Hal 
Abelson, lawyer-turned-documentary filmmaker-turned-cyberlaw expert Eric Saltzman, renowned 
documentary filmmaker Davis Guggenheim, noted Japanese entrepreneur Joi Ito, and public domain web 
publisher Eric Eldred.” Disponível em: <http://wiki.creativecommons.org/History>. Acesso em: 23 de nov. 
2007. 
192 “A Cultura Digital promove o uso do software livre e as ações de inclusão digital, assim como a bandeira 
da ampliação infinita da circulação de informação e criação. Estas novas possibilidades de difusão e acesso à 
cultura impactam o marco legal dos direitos autorais conforme a disposição atual, e fomenta a discussão 
sobre novas formas de licenciamento e gestão de conteúdos. O debate abre perspectivas inteiramente novas 
para temas antes prisioneiros das várias formas de ortodoxia analógica, e o Ministério da Cultura utilizará 
este espaço para linkar, publicar e conversar sobre o assunto”. Disponível em: 
<http://www.cultura.gov.br/site/?cat=179>. Acesso em: 08 de jan. de 2008. 



 64 

O Ministro sustenta que as licenças CCPL são alternativas para que os 

autores detenham novamente o retorno financeiro de sua criação e o controle das suas 

obras. Isto porque é cediço que as empresas fonográficas ficam com a grande parte do 

lucro na venda dos DVDs e CDs. 

O próprio Gilberto Gil, como cantor, lutou por quase seis anos para reaver o 

controle de suas obras indo de encontro com o interesse das empresas fonográficas. Em 

juízo, o Tribunal brasileiro193 decidiu devolver a ele o direito patrimonial de suas obras 

com base no direito de resilição. Atualmente, o cantor disponibiliza suas músicas em sua 

página na internet194 de forma que o público tenha acesso a este material, que pode ser 

baixado pelo usuário e modificado, pois tais obras estão publicadas sob os termos da 

licença CCPL. 

Nesta esteira, o Ministro da Cultura tem lutado contra as pretendidas 

reformas dos direitos autorais no Brasil. Em especial quanto às restrições e limitações 

impostas pelos direitos de autor, que devem ser repensadas à luz do interesse público e 

social. Outra questão polêmica que deve ser abordada é a possibilidade de cópia particular 

(para uso próprio), que não é permitida pelo Direito brasileiro.195 O Ministro da Cultura 

pretende até mesmo mencionar a licença Creative Commons na futura lei de direitos 

autorais brasileiras, na medida em que ela vai ao encontro da realidade sócio-econômica 

brasileira. Dentre as propostas do Ministro,196 está a preocupação de regular os direitos 

autorais de grupos étnicos e, também, dos índios: 

 
O debate foi suscitado porque o Ministério da Cultura recuperou seu 
papel de articular a política cultural autoral, na busca do necessário 
equilíbrio que os direitos conferidos aos criadores devem ter com os 
direitos dos cidadãos brasileiros de acesso à cultura e ao conhecimento, 
bem como com o direito daqueles que investem na cultura, os chamados 
“investidores culturais”. 

                                                             

193 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REsp 265137/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 
16/11/2000: “Ementa: DIREITO AUTORAL. Extinção do contrato. Litisconsórcio. – É judicialmente 
possível o pedido de extinção do contrato de edição de obra musical, ou a revisão judicial de cláusula. Petição 
inicial apta para o fim pretendido. Litisconsórcio necessário não reconhecido. Precedente. Recurso conhecido e provido”. 
Disponível em: <http://www.stj.gov.br/webstj/Processo/JurImagem/frame.asp?registro=200000641073&data=18/12/2000>. Acesso 
em 08 de jan. de 2008.  
194 www.gilbertogil.com.br 
195 Lei n. 9.610/98: “Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto 
de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor. Parágrafo único. Os comentários ou 
anotações poderão ser publicados separadamente.” 
196 GIL, Gilberto. Por uma reforma da lei do direito autoral. In: O Globo, publicado em 11/11/2007. 
Disponível em: <http://www.culturalivre.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=40>. Acesso em: 
08 de jan. de 2008. 
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O Brasil ainda não consolidou seu marco autoral na proteção aos 
criadores, que ficam fragilizados nos contratos que lhes são impostos. O 
modelo regulatório autoral deve buscar garantir aos criadores o legítimo 
retorno pelo bem-estar que propiciam à sociedade. Entretanto ainda são 
muitos os desequilíbrios: a diferença de poder econômico entre criadores 
e investidores; a perda de controle das obras pelos seus próprios 
criadores; a insatisfação geral com a repartição das receitas e benefícios. 
O poder público deve promover a maior transparência na gestão das 
entidades arrecadadoras, apoiar a modernização da gestão coletiva (feita 
sempre por entidades brasileiras) e desenvolver outros meios de 
produção e repartição dos benefícios econômicos a partir de obras 
protegidas por direito autoral. Alguns defendem o uso dos DRMs — 
software para inviabilizar cópias de arquivos — como forma de 
proteger autores de cópias não autorizadas (sic) na Internet. São soluções 
ineficientes, onerosas e com crescente rejeição nos países desenvolvidos. 
Além disso, restringem a inovação tecnológica e os direitos básicos dos 
cidadãos para reproduzir obras com fins legítimos. 

 

Percebe-se que aqueles que se opõem a tais mudanças são os produtores, as 

gravadoras e demais empresas integrantes do ramo da música e cinema, desesperados com 

o veloz desenvolvimento das novas tecnologias e como isto tem afetado seus lucros. 

Quanto à integração oficial do Brasil ao sistema de licenças idealizadas pelo 

Creative Commons, vigora a CCPL Atribuição 2.5 (Attribution 2.5) destinada ao uso não 

comercial. 

Este projeto iniciou, em 2003, na Fundação Getúlio Vargas (FGV) do Rio 

de Janeiro197 em ação conjunta com o centro de estudos jurídicos e tecnológicos da 

Universidade de Harvard, o “Berkman Center for Inernet & Society” .198 O “Centro de 

Tecnologia e Sociedade – CTI”199 da FGV do Rio dedica-se aos estudos das novas 

tecnologias e seu impacto na sociedade. Os principais projetos deste centro são: 1) “Núcleo 

de Apoio ao Software Livre”200 (“Center of Open Source Software’s Support”); 2) 

“Creative Commons”;201 3) “Cultura Livre” (“Free Culture”);202 4) “Canto Livre” (“Free 

Singing”);203 5) “Open Business”;204 e, 6) “A2K”;205 

                                                             

197 O responsável por este projeto é o Professor Ronaldo Lemos da Silva Júnior, que traduziu os termos da 
licença CCPL, originalmente em inglês. 
198 http://cyber.law.harvard.edu/home/ 
199 http://www.direitorio.fgv.br/cts/index.html 
200 http://www.direitorio.fgv.br/view_pub.asp?section_id=48&sub_section=37&category_id=98&id=57 
201 http://www.direitorio.fgv.br/view_pub.asp?section_id=48&sub_section=37&category_id=86&id=77 
202 http://www.direitorio.fgv.br/view_pub.asp?section_id=48&sub_section=37&category_id=87&id=78 
203 http://www.direitorio.fgv.br/view_pub.asp?section_id=48&sub_section=37&category_id=85&id=56 
204 http://www.direitorio.fgv.br/view_pub.asp?section_id=48&sub_section=37&category_id=124&id=155 
205 http://www.direitorio.fgv.br/view_pub.asp?section_id=48&sub_section=37&category_id=123&id=154 
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Mediante uma singela comparação entre os termos da licença CCPL 

Atribuição 2.5 (em português) e os termos da licença CCPL Atribuição 3.0 (Attribution 

3.0, na língua inglesa, verifica-se numerosas semelhanças. Na versão da Atribuição 2.5, 

ainda não há uma definição de “distribuir” e não se menciona a “apresentação pública” e 

“reprodução”, como é feito na versão da Atribuição 3.0, que vigora em alguns países. No 

demais, a versão brasileira da licença CCPL é essencialmente semelhante à versão inglesa, 

cuja cláusula fundamental é:206 

 
4. Restrições. A licença concedida na Seção 3 acima está expressamente 
sujeita e limitada aos seguintes termos [...] Você não poderá oferecer ou 
impor quaisquer termos sobre a Obra que alterem ou restrinjam os 
termos desta Licença ou o exercício dos direitos aqui concedidos aos 
destinatários. 

 

Conclui-se que as políticas públicas brasileiras apóiam a idéia de acesso à 

cultura e informação através de licenças que favoreçam a distribuição do conhecimento de 

maneira cooperativa, como é o caso das licenças idealizadas pelo Creative Commons. Para 

tanto já está em discussão a necessária reforma da atual lei autoral. 

Neste item das Notas Introdutórias pretendem-se esclarecer alguns aspectos 

em torno da licença CCPL, na medida em que são veiculadas através de “shrink-wrap” ou 

“browse-wrap”, cuja formação e validade são objetos centrais desta obra (cf. para maiores 

detalhes o subcapítulo 4.7). 

                                                             

206 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/legalcode. 
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CAPÍTULO 1 

 

ASPECTOS JURÍDICOS DO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 
“A network-based social structure is a highly dynamic, open system, 

susceptible to innovating without threatening its balance. Networks are 

appropriate instruments for a capitalist economy based on innovation, 

globalization, and decentralized concentration; for work, workers, and 

firms based on flexibility and adaptability; for a culture of endless 

deconstruction and reconstruction; for a polity geared toward the 

instant processing of new values and public moods; and for a social 

organization aiming at the supersession of space and the annihilation of 

time”. 

 
CASTELLS, Manuel. The rise of the network society. 2. ed. 
Massachusetts: Blackwell Publishing, 2000. p. 501 – 502.1 

 

 

Após estes necessários esclarecimentos sobre os pontos relevantes e 

interdisciplinares desta obra nas notas introdutórias supra, pode-se iniciar o estudo dos 

aspectos jurídicos do comércio eletrônico em sentido amplo, que compreende a 

regulamentação jurídica das novas tecnologias aplicadas às assinaturas eletrônicas, dentre 

outras; e em sentido estrito, ou seja, a disciplina jurídica do comércio realizado através de 

meios eletrônicos, como a internet.2 

Portanto, antes de analisar as principais diretrizes e soft law sobre a matéria, 

bem como as legislações de diversos países, é crucial consolidar alguns fatores 

importantes, tendo em vista às inovações tecnológicas aplicadas ao comércio eletrônico. 

Na tentativa de desmistificar o comércio eletrônico, devem-se apurar os 

principais obstáculos que o Direito enfrenta ao regulamentar a matéria. Para, então, 

preparar o Legislativo para enfrentar todos os entraves jurídicos. 

                                                
1 “Um estrutura social com base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico suscetível de inovação 
sem ameaças ao seu equilíbrio. Redes são instrumentos apropriados para a economia capitalista baseada na 
inovação, globalização e concentração descentralizada; para o trabalho, trabalhadores e empresas voltadas 
para a flexibilidade e adaptabilidade; para uma cultura de desconstrução e reconstrução contínuas; para uma 
política destinada ao processamento instantâneo de novos valores e humores públicos; e para uma 
organização social que vise a suplantação do espaço e invalidação do tempo”. CASTELLS, Manuel. A 

sociedade em rede. Vol. 1. 7. ed. Tradução de MAJER, Roneide Venâncio com colaboração de 
GERHARDT, Klauss Brandini. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2003. p. 566. 
2 FINLELSTEIN, Maria Eugênia Reis. Aspectos Jurídicos do Comércio Eletrônico. 2003. Porto Alegre: 
Síntese, 2004. p. 87. A autora faz a distinção entre comércio eletrônico em sentido amplo, quando abrange 
qualquer matéria relacionada ao comércio eletrônico; e comércio eletrônico em sentido estrito. 
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Toma-se por modelo a internet, que é o meio mais usual de se realizar 

negócios jurídicos na sociedade de informação. Desta forma, preliminarmente, deve-se 

atentar às principais características da internet, ou seja, acesso erga omnes, interatividade, 

internacionalizada, pautada pela regulação costumeira, aceleração do tempo histórico, 

facilitação da comunicação entre pessoas que residam em diferentes países, e até mesmo 

continentes e o barateamento das transações. Neste sentido, a doutrina3 aponta algumas 

especificidades da rede mundial de computadores: 

 
[...] - é uma rede aberta, posto que qualquer um pode acessá-la; - é 
interativa, já que o usuário gera dados, navega e estabelece relações; - é 
internacional, no sentido de que permite transcender as barreiras 
nacionais; - existe uma multiplicidade de operadores; - tem uma 
configuração de sistema auto-referente, que não tem um centro que possa 
ser denominado “autoridade”, opera descentralizadamente e constrói a 
ordem a partir das regras do caos; - tem aptidão para gerar suas próprias 
regras com base no costume; - apresenta uma aceleração do tempo 
histórico; - permite a comunicação em “tempo real” e uma 
“desterritorialização” das relações jurídicas; - diminui drasticamente os 
custos das transações. 

 

A partir desta constatação é possível subdividir o estudo da disciplina 

jurídica do comércio eletrônico sob dois enfoques. 

O primeiro diz respeito aos fatores que colocam em xeque a regulamentação 

disciplina jurídica tradicional do comércio, que antes estava pautado na pessoalidade das 

relações jurídicas (fundamento da confiança), manifestação expressa das vontades das 

partes contratantes, cujo suporte fático estava materializado em papel, além da 

determinação do local e tempo, onde e quando a transação foi celebrada. 

Neste sentido, fala-se em “fenômenos ou desafios de desconstrução”,4 a 

saber: 

 
[...] a despersonalização da relação eletrônica, a falta da oralidade ou o 
silêncio virtual (1), a desmaterialização do meio, do objeto do contrato e 
dos vícios (2), a desterritorialização e atemporalidade do meio eletrônico 
(3) e a desconfiança no comércio eletrônico de consumo (4). 

 
Estes fatores demonstram que há diversas insuficiências e deficiências no 

sistema jurídico tradicional ao ser aplicado ao comércio eletrônico. A guisa de exemplo, a 

noção de documento foi radicalmente alterada em razão das possibilidades de 

armazenamento eletrônico (imaterial) de documentos, contratos e títulos, requerendo uma 

                                                
3 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico. Op. cit. p. 25 – 26. 
4 MARQUES, Cláudia Lima. A confiança ..., op. cit. p. 61 – 62. 
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atualização do jurista moderno, e até mesmo do Legislador. Outro exemplo é a atribuição 

da vontade da parte contratante a certo comportamento, como é o caso de clicar em 

determinada caixa de diálogo ou comando, já que, muitas vezes, não há contato algum 

entre as partes contratantes (e.g. a pessoa que encomenda um livro acessando a página da 

internet do fornecedor mediante a qual se faz o pedido), etc. 

Neste contexto, a ordem é estabelecida a partir do caos. Daí falar-se em 

“fenômenos ou desafios de reconstrução”, ou seja, a atribuição da autoria da 

manifestação de vontade por meio do uso das técnicas de assinatura eletrônica, 

certificações e senhas; a exigência de providenciar à parte contratante uma via impressa do 

contrato (aumentando a confiabilidade de tais relações), dentre outros. Os fatores de 

reconstrução são, didaticamente, resumidos por Cláudia Lima Marques5 nos seguintes 

termos: 

 
[...] a repersonalização do contratante por assinatura eletrônica, as 
certificações, as senhas e a nova reindividualização dos negócios e dos 
parceiros encontrada no comércio eletrônico (1), a rematerialização do 
instrumento contratual, através da formalidade informativa e da 
perenização da informação digital (2), as tentativas de proteção estatal e 
paraestatal do consumidor na contratação internacional por meio 
eletrônico (3) e as novas linhas e técnicas de proteção da confiança do 
consumidor (4). 

 

Parece-nos adequado este raciocínio, por isso, este capítulo está estruturado 

com base nesta análise dúplice do fenômeno do comércio eletrônico. 

 

 

1.1 Os principais obstáculos em torno do comércio eletrônico 

 

Os “desafios de desconstrução” enfrentados pelo Legislador e Aplicador do 

Direito ao tratar de questões atinentes ao comércio eletrônico, muitas vezes, são fatores de 

perplexidades, impedindo uma tomada de posição com segurança. 

Desta forma, estes obstáculos devem ser bem compreendidos para que a 

análise dogmática do comércio eletrônico feita neste capítulo seja profícua. 

Em linhas gerais, os fenômenos de desconstrução colocam em xeque a 

utilidade das normas tradicionais para a pacificação dos litígios decorrentes do comércio 

eletrônico. E, por isso, deve-se buscar uma solução para harmonizar as novas tecnologias 
                                                
5 Expressão apoiada nos ensinamentos de Guido Alpa (Il diritto...). Apud Idem ibidem p. 62. 
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com os institutos tradicionais estabelecidos pelo Direito. A solução, como se verá é, 

geralmente, o apoio em ficções jurídicas. 

Contudo, deve-se tomar cuidado com os perigos da aplicação indistinta de 

ficções jurídicas, entendidas como um processo técnico-jurídico em que o Tribunal ou o 

Legislador recorre a um artifício legal para fazer incidir os efeitos jurídicos a uma situação 

específica.6 

 

 

1.1.1 Despersonalização 

 

O primeiro desafio de desconstrução a ser enfrentado pelo Legislador que 

pretende regulamentar o comércio eletrônico é o fenômeno da despersonalização. A partir 

do momento em que a realidade é transmutada em equações numéricas denominadas bits, 

as relações sociais sofreram grande impacto. 

Ressalte-se, no entanto, que a despersonalização do contratante7 não é 

fenômeno específico da sociedade da informação; mas, sim, de uma sociedade de massa, 

na qual a distribuição de bens e serviços é feita mediante variadas espécies de contratos de 

adesão, tais como, as condições gerais de contrato (ou cláusulas contratuais gerais),8 

contratos-tipos,9 contratos coletivos,10 contratos de formulário
11

 estampadas, por exemplo, 

no bilhete da passagem aérea, etc. 

Na sociedade da informação, as relações jurídicas são resumidas em 

números (equacionadas). Exemplo, quando um programa de computador é formatado para 
                                                
6 KERR, Ian. Legal Fictions. In: GRAY, Christopher. The Philosophy of Law: An Encyclopedia, vol. I. 
Garland Publishing, 2000. p. 300 – 304. p. 300: “A legal fiction is a false assumption of fact made by a court 
in order to reconcile a specific legal result with an established rule of law.” 
7 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 368. 
8 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 67. A jurista define condições gerais dos contratos como sendo a: “lista de cláusulas 
contratuais pré-elaboradas unilateralmente para um número múltiplo de contratos, a qual pode estar ou não 
inserida no documento contratual e que um dos contraentes oferece para reger a relação contratual no 
momento de sua celebração”.  
9 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Vol. II: Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 8. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 371: “Distingue-se do contrato de adesão porque aqui, no contrato-tipo, as 
cláusulas, ainda que predispostas, decorrem da vontade paritária de ambas as partes.” 
10 GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. BRITTO, Edvaldo (coord.); AZEVEDO, Antonio Junqueira de; 
MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo (atualizadores). Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 101: “O contrato 

coletivo não possui verdadeiramente natureza contratual, dado que não cria obrigações para os interessados, 
limitando-se a estatuir normas que devem presidir à formação dos contratos individuais subordinados, ou 
determinar alterações no conteúdo dos contratos em curso”. 
11 GOMES, Contratos..., op. cit., p. 33: “O conteúdo dos contratos de formulário enche-se de cláusulas 
habituais que, por isso mesmo, permitem ser impressas, sem que revelem o fenômeno de integração do 
conteúdo normativo do contrato como sucede com as condições gerais do contrato.” 
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realizar a compra de ingressos para uma sessão de cinema, em que o pagamento e a entrega 

dos bilhetes são feitos integralmente por meio eletrônico, sem nenhum contato físico entre 

as partes contratantes, pois toda esta relação jurídica, bem como a execução deste contrato 

é equacionada em números. Em outras palavras, o contato físico mediato ou imediato entre 

as partes contratantes é absolutamente dispensável para a conclusão de negócio jurídico, 

como o contrato, e até mesmo para executá-lo. Tudo isto, hoje, é feito de forma mais 

rápida, barata e eficiente, através da internet. 

O exemplo citado acima descreve a atuação dos agentes eletrônicos (cf. 

subcapítulo 4.2.1), em que uma máquina celebra um negócio com o fim de adquirir, 

transferir ou modificar direitos e obrigações. Esta é uma barreira para a regulamentação 

jurídica, isto porque somente pessoa tem capacidade jurídica, e um computador ou um 

software não é tido como pessoa. No entanto, esta forma de realizar contratos é 

amplamente aceita pelas soft laws e legislações estrangeiras como se demonstra infra. 

Ora seria este mais uma hipótese de ficção legal de personalidade jurídica, 

como ocorre com as associações, empresas, etc.? Contudo, a doutrina12 pondera os 

inconvenientes desta posição, justificando que o melhor seria flexibilizar os requisitos em 

torno da manifestação da vontade das partes em contratar e aplicar a ficção no sentido 

contrário, ou seja, assumindo, ainda que falsamente, que o computador não tenha 

participado desta relação: 

 
There are several ways of dealing with the gulf between the acts of an 
autonomous computer and the intentions of the human trader, without 
going to the extremes of treating the computer as a legal person. First, 
we could modify contract doctrine by relaxing the requirements of 
intentionality in contract-making. Second, we could insist on applying 
the traditional doctrine as it stands so that a computer-generated 
agreement would not be binding unless human intention could be 
identified at every stage in the formation of the agreement. Third, we 
could simply disregard the involvement of the computer in the 
transaction entirely. In effect, we would adopt the legal fiction that the 
computer never plays an active role in contract formation; accordingly, 
we would treat it as a passive implement of the trader, regardless of its 
autonomy. 

 

Não se pretende solucionar esta questão neste momento, nem tão pouco 

nesta obra devido às dificuldades e polêmicas em torno deste assunto. Porém, quer-se, 

                                                
12 ALLEN, Tom; WIDDISON, Robin. Can computers make contracts? In: Harvard Journal of Law & 
Technology, vol. 9, n. I, inverno de 1996. p. 26 – 52. p. 43. 
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apenas, demonstrar, o alto grau de despersonalização que o jurista enfrenta ao tentar 

disciplinar as relações jurídicas da sociedade da informação. 

Além deste aspecto, a despersonalização manifesta-se na possibilidade do 

anonimato. Aliás, tal possibilidade tem atraído a grande maioria dos usuários à internet, 

pois se sentem mais à vontade para expor seus pensamentos, bem como adquirir 

determinados produtos que não o faria presencialmente.13 

Este fenômeno é amplamente reconhecido pela doutrina, na medida em que 

se considera a internet como sendo14: 

 
[...] um espaço do anonimato, um não-lugar pela despersonalização que 
representa, no qual o indivíduo ingressa sem que a sua história 
individual e características interessem, e no qual prolifera o simulacro 
das identidades. 

 

Por fim, além das novas tecnologias favorecerem o anonimato, elas 

estimulam, também, a extrema massificação das relações comerciais mediante a prática 

comum dos contratos de adesão e condições gerais do contrato, outro fator de 

despersonalização. Para exemplificar, a prática comercial comumente adotada pelas 

grandes empresas é a distribuição de seus produtos e serviços mediante um simples clique 

com o mouse no ícone que aparece na tela do computador, os contratos de adesão e as 

condições gerais do contrato crescem geometricamente neste setor, e. g. “shrink-wrap”, 

“click-wrap” e “browse-wrap”. Neste sentido, a despersonalização é conseqüência, 

igualmente, da globalização econômica favorecida pela internet.15 

Para além do fenômeno da despersonalização, Giorgio Oppo16 alerta para o 

fenômeno da “desumanização” do contrato. Este jurista traça um esboço histórico deste 

fenômeno, ou seja, na fase do escambo de mercadorias, a contratação dava-se com um alto 

grau de humanização, sendo que as partes se conheciam bem a ponto de saber suas 

necessidades e interesses, bem como seus produtos excedentes. A relação contratual sofreu 

inúmeras transformações, chegando-se à fase do predomínio da oferta ao público (proposta 

                                                
13 GEIST, Michael. Internet law in Canada. Op. cit., p. 366: “Knowing that an online persona need not be the 
same as a real person can be a liberating experience that enables individuals to speak freely without fear of 
reputational harm or repercussions”. 
14 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico, op. cit. p. 31. 
15 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança…, op. cit. p. 63: “A massificação dos contratos de adesão e das 
condições gerais contratuais foi o primeiro fenômeno de despersonalização do contrato, por meio de uma 
nova pluralidade e objetividade. Os consumidores são o exemplo desta pluralidade, mas também os 
fornecedores se organizaram em cadeias de fornecimento, não sendo sempre possível identificar com quem 
exatamente é a relação de consumo”. 
16 Disumanizzazione del contrato? In: Rivista di Diritto Civile, ano XLIV, n. 5, p. 525 – 533, set. a out. de 
1998. Padova: CEDAM – Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1998.p. 529. 
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massificada), além dos novos meios de comunicação, como a televisão e, mais 

recentemente, a internet, em que as partes não sabem ao certo nem com quem estejam, 

realmente, contratando. 

Este fenômeno é bem marcante nas vendas à distância realizadas por meio 

da internet. Desta forma, a “desumanização” manifesta-se na contratação telemática na 

medida em que a oferta é veiculada através de uma página na internet, que dispõe de 

mecanismos para o interessado aceitá-la mediante a intervenção de um programa de 

computador previamente engenhado para tanto.17  

Diante desta nova contextualização das relações jurídicas atuais, o Direito 

deve ser repensado. O Direito tradicional foi elaborado com base nas relações e nos fatos 

juridicamente relevantes, tendo em vista a identificação pessoal de seus agentes. Esta 

característica não mais atende às necessidades da sociedade da informação. 

 

 

1.1.2 Desmaterialização 

 

O segundo fenômeno de desconstrução é a desmaterialização. Atualmente, o 

objeto da grande parte das vendas é bits, e não mais átomos.18 Não é à toa, que as 

atividades mais lucrativas são desempenhadas por empresas que elaboram e distribuem 

software e outros produtos desmaterializados através da internet, como livros, músicas e 

vídeos, ou seja, “bens informáticos”.19 

A ênfase atual está na economia da informação, ou seja, a informação como 

um lucrativo investimento. Mas não é uma informação nos moldes tradicionais; é uma 

informação digitalizada. Neste sentido, afirma Ricardo Luis Lorenzetti:20 

 

Na economia da informação, não se valora a informação somente 
levando em consideração o grau de conhecimento que deve ser posto ao 
alcance das partes no processo de contratação, mas também como bem 

                                                
17 OPPO, Giorgio. Loc. cit.: “Anche il ‘sitio’ telematico incorpora un’offerta e interessa solo in quanto 
incorpori un’offerta, ‘aperta’ a una risposta: non semplici informazioni, nel qual caso ha il senso, al più, di un 
invito ad offrire. Ad eludere o elidere il senso del ‘ritorno alla parola’ non vale dire che ‘la lengua telematica 
nulla ha in comune con la lingua del quotidiano parlare’ (perchè ‘nom teoretica, non portatrice di sapere 
storico ma puramente designativa ed informativa’).” 
18 WILHELM, Anthony G. Digital Nation: Toward an Inclusive Information Society. Cambridge (MA): 
Massachusetts Institute of Technology, 2004. p. 47. 
19 Cuja tutela é feita através dos direitos intelectuais, ou seja, direitos de exclusivo, consoante os 
ensinamentos de ASCENSÃO, José de Oliveira. Op. cit., p. 23. 
20 Comércio eletrônico, op. cit. p. 55. 
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comercializável, num mercado em que os sujeitos não são contratantes 
informados e não informados, mas apenas produtor de informação e 
adquirente desta. Ela não é um instrumento. É um bem em si mesmo. A 
partir dessa perspectiva, o Direito começa a outorgar títulos de 
propriedade com base na informação, como as patentes e os direitos 
contratuais, como o caso do know-how. (grifo nosso) 

 

Portanto, a desmaterialização encarada como um dos fenômenos de 

desconstrução deve ser analisado amplamente. Em outras palavras, não só a documentação 

de um contrato, por exemplo, é armazenado em bits (não mais em suporte material como o 

papel); mas, também, outros tantos produtos estão hoje digitalizados, como, por exemplo, 

livros. 

Tudo isso revela a necessidade de se repensar o Direito, o que é amplamente 

ressaltado pela doutrina:21 

"Virtual" products may be purchased with "virtual" currency before 
being transferred from one computer to another in the form of electronic 
packets of information. Since existing law rests upon a more limited 
business scope, physical documentation, and transactions involving more 
than electronic signals, an urgent need exists to adapt the law to reflect 
new business practices while retaining the predictability and authority of 
legislation and common law. 
[…] Legal problems arising in e-commerce can be analogized to issues 
already resolved within the established legal framework. Important 
variations in the legal structure will be required, however, to ensure that 
the law addresses the reality of e-commerce while remaining grounded 
in pre-existing judicial and legislative authority. 

 

Por fim, a desmaterialização revela-se, em outro aspecto, no processo de 

digitalização. Este processo oferece muitas vantagens para quem a ele recorre, a saber: a 

desnecessidade de armazenamento físico dos documentos (eliminação dos arquivos 

físicos), a liberação de espaço físico (pois grande volume de informação é armazenado em 

uma pequena unidade de DVD ou Pendrive), a otimização do sistema de armazenamento e 

organização através do uso de software específico que facilita a localização das 

informações, etc. Tudo isto representa uma expressiva diminuição dos custos. Por isso, 

passou-se a utilizar o processo de digitalização como forma padrão de documentar as 

relações sociais. 

No entanto, o processo de digitalização, também, representa grandes riscos 

representados pela facilidade em ser alterados sem deixar vestígios, a dificuldade em 

                                                
21 KIDD JR., Donnie L.; DAUGHTREY JR., William H. Adapting contract law…, op. cit. arquivo eletrônico 
sem paginação. 
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identificar a sua autoria, a impossibilidade de acesso, etc. Estes têm sido os maiores 

problemas a serem solucionados pelo Direito. 

Neste sentido, a vasta maioria das soft laws e das legislações estrangeiras 

preocuparam-se em disciplinar a elaboração e utilização do documento eletrônico, bem 

como a digitalização e o armazenamento em formato eletrônico de documentos 

confeccionados em papel. 

Em suma, o Direito elaborado tendo em vista os padrões de uma época 

pautada pela materialidade, a ponto de a doutrina22 afirmar que o século XX pode ser 

considerado como o “século do papel”; sendo assim, não mais resolve os conflitos e 

anseios da sociedade da informação, vigente em um “século digitalizado”. 

 

 

1.1.3 “Desterritorialização” 

 

O terceiro desafio de desconstrução diz respeito à “desterritorialização”.23 

Constatou-se nas notas introdutórias (cf. item II) o alto nível de globalização,24 tendo em 

vista o crescente uso das novas tecnologias. Em outras palavras, os atuais meios de 

comunicação modernos possibilitam o intercâmbio entre pessoas localizadas entre países 

distintos. Além disso, as novas tecnologias ensejam uma nova realidade: a livre circulação 

de informação, bens e serviços desconhecendo os limites fronteiriços geográficos. Este 

quadro está bem resumido no artigo de Bernhard Grossfeld, in verbis:
25

 

 
Now, all that seems to be rather outdated in view of the changes brought 
about by the Internet. The rise of the Internet, the "loss of distance" and 
the "shrinking of time" "has been one of the hottest stories of recent 
times." The new technology stands for the proposition that technology--
next to geography--does not just fuel economic growth. It is also the 
most important factor in the creation of law and of markets, and markets 
in turn also create law (law follows commerce!). 

 

                                                
22 DE LUCCA, Newton. Op. cit. p. 43. 
23 O termo é utilizado entre aspas por ser um neologismo tendo em vista sua ausência nos dicionários da 
língua portuguesa. 
24 Globalização não pode ser tida como sinônimo de internacionalização. A primeira diz respeito à 
“desterritorialização”; enquanto que a segunda denota a cooperação entre os atores do cenário internacional. 
Esta distinção é feita por GROSSFELD, Bernhard. Global accounting: where internet meets geography. In: 

The American Journal of Comparative Law, vol. 48, p. 261 – 306, 2000. [arquivo em formato eletrônico no 
Quicklaw]. [sem paginação]: “‘Globalization’ is different from ‘internationalization’: ‘Globalization’ denotes 
a process of denationalization, whereas internationalization refers to the cooperative activities of national 
actors.” 
25 Idem ibidem, documento em formato eletrônico sem paginação. 
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Desta forma, este fenômeno de desconstrução decorre da dificuldade em se 

determinar um território para que se possa definir a jurisdição sobre os conflitos 

decorrentes do comércio eletrônico. Este tema tem sido recorrente nos julgados dos 

tribunais canadenses e norte-americanos (cf. capítulo 5). Aliás, esta é uma preocupação 

recorrente não só do Legislativo e Judiciário; mas, também, das empresas multinacionais e 

dos usuários de bens e serviços distribuídos pela internet. 

Neste contexto, uma empresa multinacional que distribua seus produtos e 

serviços através da internet, na tentativa de eliminar os riscos decorrentes da possibilidade 

de vir a ser julgada em países distantes, ficando adstritas às leis de diversos países, fixa a 

jurisdição e lei aplicável por meio das cláusulas de eleição de foro e de escolha da lei 

aplicável.26 

Os tribunais têm enfrentado este dilema em diversas ocasiões, ressalte-se o 

leading case Pavlovich versus Superior Court comentado por Angelopoulous,27 em que o 

tribunal do Estado norte-americano da Califórnia entendeu ser competente para julgar um 

conflito localizado em outro Estado, flexibilizando o princípio norte-americano do devido 

processo legal pautado pela fixação da competência pessoal (cf. capítulo 5): 

 

Justice Stevens once described the Internet with its many attributes as a 
"unique medium - known to its users as "cyberspace' - located in no 
particular geographical location but available to anyone, anywhere in the 
world, with access to [it]." n1 A vast array of interconnected computers 
the Internet is incapable of precise geographic definition. Indeed, "the 
Internet has no territorial boundaries... 

 

Fatalmente, o resultado da análise dos riscos pelas empresas acarretará no 

repasse destes custos ao consumidor, que pagará mais no valor final do produto. O balanço 

desta equação é controlado muitas vezes pelas leis de mercado. Mas quando estas não 

forem suficientes nem adequadas, caberá ao Estado efetivar a proteção dos 

hipossuficientes, como é feito no Brasil, pelo Código de Defesa do Consumidor e demais 

leis extravagantes. 

                                                
26 GEIST, Michael. Internet Law in Canada, op. cit., p. 41: “From a practical perspective, however, there is 
little risk of being hauled into court in far off jurisdictions where the likelihood of enforcing a judgment is 
practically nil. For multinational corporations and others operating or traveling within multiple jurisdictions, 
the concern that Internet activity can be subject to legal proceedings in several jurisdictions is nevertheless 
worrisome, as legal proceedings can be costly and reputationally damaging”. No mesmo sentido: 
GROSSFELD, Bernhard. Op. cit., sem paginação. 
27 Op. cit., documento em formato eletrônico, sem paginação. 
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Para entender o fenômeno da desterritorialização, cite-se a passagem de 

Ricardo Luis Lorenzetti28, que descreve com precisão este fenômeno: 

 

Este ‘ciberespaço’ é ‘autônomo’ no sentido de que funciona segundo as 
regras de um sistema auto-referente, como já assinalamos. Também é 
‘pós-orgânico’, uma vez que não é formado por átomos, nem segue as 
regras de funcionamento e de localização do mundo orgânico: trata-se de 
bits. Tem uma natureza ‘não-territorial’ e comunicativa, um ‘espaço-
movimento’, no qual tudo muda a respeito de tudo, ou seja, o ‘espaço 
virtual’ não é sequer assemelhado ao espaço real. 

 

O Direito como um sistema ligado à determinada sociedade, cujos valores 

culturais são peculiares, é emanação da soberania do Estado. De forma que a nova ordem 

sócio-econômica em um crescente nível de globalização, dado ao avanço dos meios de 

comunicação coloca em xeque o Direito Positivo relativizando o papel do Estado-Nação, 

caracterizado pela territorialidade.29 

 

 

1.1.4 Desregulamentação 

 

Intimamente ligado ao desafio anteriormente comentado, 

“desterritorialização”, o quarto fenômeno de desconstrução ora em análise, também, é 

conseqüência da ausência de territórios demarcados por limites físicos (geográficos) no 

ciberespaço, afetando a noção tradicional de soberania. 

Portanto, a internet foi considerada por alguns como um espaço livre de 

qualquer espécie de regulamentação. Na sexta-feira, dia 09 de fevereiro de 1996, John 

Perry Barlow,30 fundador da organização conhecida por “Electronic Frontier Foundation”, 

veiculou o que se denominou por “Declaração de Independência do Ciberespaço” 

(tradução livre de “A Declaration of the Independence of Cyberspace”), que pretendia 

reafirmar o liberalismo econômico e o voluntarismo jurídico no que diz respeito ao 

ciberespaço. Em outras palavras, tal declaração teve por objetivo impedir ou minimizar a 

                                                
28 Comércio eletrônico, op. cit., p. 30. 
29 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada, op. cit., p. 15. 
30 GEIST, Michael. Internet in Canada, op. cit., p. 15. 
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regulação estatal desta nova realidade sócio-econômica. Seguem, abaixo, partes desta 

declaração:31 

 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DO CIBERESPAÇO. 
Governantes do Mundo Industrial, vocês gigantes de carne e metal, eu 
venho do Ciberespaço, a nova terra da Mente. Pelo bem do futuro, eu 
peço a vocês do passado para que nos deixem em paz. Vocês não são 
bem-vindos entre nós. Vocês não exercem soberania onde nós 
congregamos. 
[...] 
Suas crescentes indústrias da informação obsoletas perpetuam-se através 
das leis, na América e em outros lugares, que clamam por seus próprios 
interesses pelo mundo. Estas leis que declaram idéias em benefício das 
indústrias da informação, não são mais nobres do que ferro-gusa. Em 
nosso mundo, tudo o que a mente humana possa criar pode ser 
reproduzido e distribuído infinita e gratuitamente. A transmissão global 
do pensamento não mais depende de seus estabelecimentos. 

 

Esta declaração é resultado da insatisfação da sociedade norte-americana 

por ocasião da votação da lei que regulamenta a comunicação de forma decente 

(“Communications Decency Act”), atualmente em vigor. 

Neste sentido, ressalta-se a dificuldade de se regular o ciberespaço, que 

desconhece fronteiras geográficas e ignora o alcance da soberania dos Estados. Além disso, 

tal dificuldade decorre da inconsistência da natureza jurídica do ciberespaço. Em outras 

palavras, indaga-se se o ciberespaço é um lugar ou seria apenas um meio de comunicação. 

Parte da doutrina defende a tese de que a internet seria um lugar.32 Contudo, 

há quem opine no sentido contrário, dentre eles, Jack L. Goldsmith,33 que sustenta que não 

                                                
31 A declaração pode ser consultada na íntegra em <http://www.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html>: “A 
DECLARATION OF THE INDENPENDECE OF CYBERSPACE. Governments of the Industrial 
World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the 
future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty 
where we gather. [...] Your increasingly obsolete information industries would perpetuate themselves by 
proposing laws, in America and elsewhere, that claim to own speech itself throughout the world. These laws 
would declare ideas to be another industrial product, no more noble than pig iron. In our world, whatever the 
human mind may create can be reproduced and distributed infinitely at no cost. The global conveyance of 
thought no longer requires your factories to accomplish”. [tradução livre] 
32 POST, David; JOHNSON, David. Law and Borders – The rise of law in cyberspace. In: Stanford Law 

Review, vol. 48:5, p. 1.367: “While these electronic communications play havoc with geographic boundaries, 
a new boundary, made up of the screens and passwords that separate the virtual world from the ‘real world’ 
of atoms, emerges.” “Enquanto estes meios de comunicação eletrônicos destroem as fronteiras geográficas, 
uma nova fronteira, delimitada nas telas e senhas que separam o mundo virtual do ‘mundo real’ de átomos, 
surge”. [tradução livre] 
33 Against Cyberanarchy. In: University of Chicago Law Review, vol. 65, [documento sem paginação], 
outono de 1998. Disponível em: <http://cyber.law.harvard.edu/property00/jurisdiction/cyberanarchy.html>. 
Acesso em: 26 de nov. de 2008: “The skeptics have provided no reason to think that the differences between 
cyberspace and prior communication technology are so much greater than the differences between pre and 
post-telegraph technology (which reduced communication time from weeks and months to hours and 
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há dados científicos que comprovem a completa diferenciação da internet e outros meios 

de comunicação, como o fax, o telefone, etc; por isso, nada impede que a internet seja 

regulada como os demais meios de comunicação. 

Parece-nos que esta última posição é a mais acertada, inclusive adotada pela 

quase totalidade dos países como demonstrado infra, muitos dos quais já adotaram leis 

específicas sobre o tema. 

O grande impasse que permanece, no entanto, é a efetividade destas 

regulamentações em se tratando de comercialização transnacional, por exemplo, um 

consumidor, residente no Brasil, compra um produto fabricado na China de um fornecedor 

norte-americano. Fatalmente, deparar-se-á, no mínimo, com três regulamentações jurídicas 

distintas, a chinesa, a brasileira e a norte-americana. Situações, como esta, são muito 

comuns no comércio eletrônico, tendo em vista a porosidade das fronteiras viabilizada pela 

internet. Permanecendo a dúvida sobre qual das leis será aplicada (cf. capítulo 5). 

Em suma, o Direito terá de enfrentar este sério desafio para proporcionar à 

sociedade uma solução jurídica eficaz, de maneira tal que o Direito represente um 

instrumento útil à pacificação social, agora, mais do que nunca, em nível internacional. 

 

 

1.1.5 Atemporalidade 

 

Por fim, o quinto e último desafio de desconstrução diz respeito à dinâmica 

temporal ensejada pelos novos meios de comunicação, sobretudo, a internet. Esta é uma 

característica da “Network Society” descrita na obra de Manuel Castells,34 que justifica 

este fenômeno na transformação do tempo devido às tecnologias da informação e a 

emergente fluidez. 

                                                                                                                                              
minutes), or between pre- and post-telephone technology (which also dramatically reduced the cost and 
enhanced the frequency and privacy of transjurisdictional communication) to justify the conclusion that 
governmental regulation will be nonefficacious”. 
34 The rise of the network society. 2. ed. The information age: economy, society and culture. vol. 1. 
Massachusetts: Blackwell, 2000. p. 460: “Indeed, the transformation of time under the information 
technology paradigm, as shaped by social practices, is one of the foundations of the new society we have 
entered, inextricably linked to the emergence of the space of flows”. 
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Destarte, a cultura do imediatismo predomina na sociedade da informação 

pós-moderna. Os indivíduos preocupam-se demasiadamente com o presente, reduzindo a 

perspectiva do cidadão.35 

Neste contexto, o tempo é outro elemento caótico na internet, e que por 

vezes requer uma reavaliação, pelo jurista, das normas tradicionais, elaboradas com base 

na noção de “tempo histórico”. No entanto, percebe-se a aceleração do tempo devido à 

crescente aplicação das novas tecnologias, que favorecem o imediatismo. 

Por exemplo, a internet, que cerca de 10 (dez) anos atrás era usada quase 

que totalmente como um substituto para o correio através do recorrente uso dos e-mails; 

hoje, é usada preferencialmente para a comunicação instantânea entre as pessoas por meio 

de chats ou outros modelos de programa interativo, em que ao adquirir um produto, o 

usuário recebe uma confirmação automática instantaneamente. Desta forma, atualmente, é 

possível comunicar-se imediatamente com outras pessoas independentemente do lugar em 

que estejam. 

Mas as inovações da noção de tempo não param por aí. O dinamismo e a 

aceleração do tempo vão além, ao ponto de abalar a noção jurídica de partes contratantes 

presentes e ausentes. Em outras palavras, o desenvolvimento da estrutura tecnológica 

chegou a nível tal que o e-mail, tradicionalmente equiparado à carta ou ao contrato 

epistolar, passa a demandar maior análise pelo Aplicador do Direito. Conseqüentemente, 

deve-se constatar as especificidades caso a caso para verificar se, efetivamente, a 

comunicação se deu entre ausentes ou entre presentes, mesmo nas hipóteses de celebração 

de contrato através de intercâmbio de e-mails. Melhor terminologia consoante os novos 

meios de comunicação é a adotada pelo Direito canadense e norte-americano, que preferem 

as expressões “comunicação não-instantânea” e “comunicação instantânea”, 

respectivamente. No entanto, também, pondera a doutrina do Common Law que tal análise 

deve ser feita casuisticamente no caso do uso de e-mails.
36 

Além da exacerbada aceleração temporal, constata-se o abalo da noção de 

“horário comercial”. As novas tecnologias facilitam o trabalho esteja o trabalhador onde 

estiver, por exemplo, um trabalhador, que tenha um código e senha de acesso para 

ingressar no sistema de sua empresa, pode continuar trabalhando após o expediente 

                                                
35 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico, op. cit., p. 33: “A perspectiva do cidadão comum de 
nossos tempos é reduzida; somente lhe interessa o presente; o futuro lhe perturba e lhe dá medo, o passado é 
um tema para o qual ele não tem ‘tempo’”. 
36 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts: cases and commentaries. 7. ed. Toronto (Ont.): 
Thomson Carswell, 2004. p. 100. 
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normal, acessando o sistema da empresa do seu computador pessoal em sua casa mediante 

uma conexão em rede através da internet. 

Todas estas peculiaridades devem ser tomadas em consideração pelo 

Legislador ao elaborar leis sobre o tema. Assim, o fato de as pessoas trabalharem dia e 

noite, indefinidamente, afeta a determinação do horário comercial. Isto terá implicações, 

por exemplo, na definição do momento da formação do contrato entre ausentes, no 

exercício do direito de retratação do proponente, etc. 

Este fator tem suscitado o interesse da doutrina, que afirma haver até 

mesmo um abalo no direito de retratação da proposta, tendo em vista sua transmissão 

quase que imediata, via e-mail, não restando tempo hábil para que o proponente se retrate 

antes, ou simultaneamente, à proposta anteriormente enviada. Tal inquietação é descrita 

didaticamente por Ana Paula Gambogi Carvalho:37 

 
Uma oferta transmitida eletronicamente chega normalmente ao seu 
destinatário em um piscar de olhos. [...] O direito do proponente à 
retratação é também bastante cerceado na hipótese de uma oferta 
enviada por e-mail, porque a sua transmissão e chegada ao destinatário 
demoram poucos segundos. Apesar disso, a retratação é ainda 
excepcionalmente possível, quando, por exemplo, a oferta é enviada à 
noite, fora do horário comercial. [...] o que dá ao proponente a chance de 
enviar a sua retratação também antes do início do horário comercial, 
para que ambas cheguem simultaneamente na manhã seguinte ao 
destinatário. 

 

Não obstante a complexidade da internet descrita supra, consoante as 

disposições vigentes no CC/02 (arts. 428 e 434), o contrato celebrado através do uso de e-

mails para formular e enviar a proposta e aceitação é equiparado ao contrato epistolar. Isto 

porque as declarações de vontade podem ser transmitidas, eletronicamente, em um 

processo muito semelhante ao das correspondências, havendo um lapso temporal entre a 

emissão da declaração e o seu recebimento. O mesmo entendimento vigora no Direito 

alemão que confere ao contrato celebrado via e-mail o mesmo tratamento que é dado ao 

contrato epistolar38. Todavia, as ponderações feitas acima devem ser levadas em 

consideração pelo intérprete. 

Outra dificuldade em se determinar a noção do tempo na sociedade da 

informação diz respeito à comunicação “em tempo real”, isto é, os indivíduos 

comunicam-se, simultaneamente, situação bem semelhante ao uso do telefone. 

                                                
37 Contratos via Internet. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 52. 
38 Idem ibidem  p. 32. 
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O uso desta expressão (“em tempo real”) é interessante na medida em que o 

adjetivo mais comum aplicado à internet é “virtual” conotando uma realidade que não 

existe fisicamente. Nada obstante, esta expressão denota que a comunicação é travada no 

instante em que se fala através do uso de um sistema adequado que garanta a rigidez no 

tempo de execução da tarefa de captação e envio das mensagens. Tal noção guarda 

equivalência à expressão “ao vivo”, comumente usada nos meios televisivos. Em oposição, 

portanto, ao e-mail, por exemplo, que não há tal rigidez, ou seja, o correio eletrônico pode 

ser enviado quase que automaticamente ou pode demandar alguns minutos ou, 

eventualmente, horas. 

Todos estes fatores abalaram a noção de tempo tradicionalmente aceita, 

constituindo-se, deste modo, um desafio de reconstrução haja vista que o Direito em vigor 

foi elaborado tendo em vista a temporalidade até então aceita. 

 

 

1.2 O enfoque dado pelo direito para superar tais obstáculos 

 

Consoante a análise feita nesta parte do trabalho, cumpre investigar os 

elementos de reconstrução do quadro caótico exposto supra. A partir das lições de Ricardo 

Luis Lorenzetti39, estabelecem-se como objetivos do Direito ao regulamentar a sociedade 

da informação, os seguintes: - a imputabilidade das declarações de vontade; - a distribuição 

eqüitativa de riscos; - a formação do consentimento com segurança; e – a identificação do 

lugar e do tempo da celebração. 

A imputabilidade das declarações é solucionada através das tecnologias de 

individualização e identificação pessoal. A distribuição eqüitativa de riscos e formação do 

consentimento com segurança é alcançada mediante políticas públicas aliada às novas 

tecnologias. A desterritorialização e atemporalidade, que geram a indefinição de lugar e 

tempo no comércio eletrônico, é reconstruída a partir de ficções jurídicas criadas pelo 

Direito. Por fim, a desmaterialização é reconstruída desde que o conceito de bens e 

serviços modernize-se para enfatizar a imaterialidade dos mesmos. 

Portanto, a partir deste enfoque, pode-se apontar quatro fenômenos de 

reconstrução do Direito na era digital. O primeiro diz respeito à regulamentação das 

                                                
39 Comércio eletrônico, op. cit., passim. No mesmo sentido: MARQUES, Cláudia Lima. Confiança ..., op. 

cit., p. 100. 
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tecnologias adequadas e ficções jurídicas capazes de determinar a individualização e 

identificação pessoal, como é o caso da assinatura eletrônica. 

Em seguida, o segundo fenômeno de reconstrução é a disciplina jurídica dos 

produtos e serviços imateriais que vai ao encontro das inquietações decorrentes da 

desmaterialização. 

O terceiro fenômeno de reconstrução é a elaboração de critérios jurídicos 

para fixar fronteiras na era digital, desprendidos dos critérios tradicionais, cuja base são os 

elementos geográficos. 

E, por fim, o quarto fenômeno de reconstrução é obtido através do equilíbrio 

entre a desregulamentação (ou o poder de “auto-regulamentação” da internet) e a 

intervenção estatal, por meio de leis que tutelem os direitos do hipossuficiente, como é o 

caso da figura jurídica do consumidor. Portanto, cada um destes elementos de reconstrução 

merece um estudo à parte. 

 

 

1.2.1 Individualização e identificação pessoal 

 

Constatou-se no subcapítulo anterior (1.1.1) que um dos desafios de 

desconstrução do Direito é o fenômeno da despersonalização, tendo em vista que as novas 

tecnologias permitem a automação das relações sociais (e.g. o crescente uso dos agentes 

eletrônicos) e incentivam o anonimato. Para enfrentar os inconvenientes trazidos pela 

automação e pelo anonimato, a regulamentação do comércio eletrônico, para ser profícua, 

deve estar sustentada em sistemas que garantam a individualização e a identificação 

pessoal. 

Ainda na introdução deste trabalho em que se descreve a origem e o 

desenvolvimento da internet, percebe-se que este meio de comunicação foi idealizado para 

que computadores externos (não-interconectados por meio físico – fios) pudessem ter 

acesso ao conteúdo em outros computadores. Sendo que se buscava realizar tal tarefa de 

maneira imperceptível. Uma das conseqüências deste sistema é a possibilidade de 

indivíduos, não-identificados, acessar as informações que estão armazenadas e circulam na 

rede. 
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Em nível global, o anonimato é evitado, atualmente, com maior intensidade 

dado aos ataques terroristas desde 11 de setembro de 2001 (o ataque às Torres Gêmeas, 

World Trade Center, na cidade de Nova Iorque).40 

Destarte, tais constatações são fatores de insegurança social a serem 

enfrentados pelo Direito. Por exemplo, o anonimato tem favorecido a atividade de pessoas 

mal intencionadas que fazem afirmações, inclusive de conteúdo difamatório, que não o 

fariam se pudessem ser identificadas.41 

No campo contratual, observa-se o fenômeno chamado “desumanização” do 

contrato, tendo em vista a dificuldade de imputar o consentimento manifestado a um 

determinado indivíduo42: 

 
Na contratação eletrônica pode ser muito difícil constatar a presença do 
consentimento de alguém que opere um computador; pode ser 
extremamente árduo verificar se ocorreu uma intenção real de obrigar-se; 
pode ser impossível provar o erro, o dolo ou a coação. Ademais, pode 
ocorrer de a declaração ser automaticamente elaborada por um 
computador e que a presença do sujeito seja apenas mediata, ao 
programar o computador, mas não imediata, no ato de celebração. Estas 
dificuldades existem em inúmeros vínculos em que são utilizadas 
máquinas automáticas, módulos, formulários, a eletrônica e a telemática, 
em que o consentimento é transformado de forma aguda. 

 
Nesta esteira, pode-se afirmar que os modernos meios de comunicação 

viabilizam o intercâmbio de informação sem que haja qualquer contato entre as partes. O 

que dificulta a individualização e identificação pessoal. Assim, o Direito tradicional 

pautava-se na contratação cara-cara (“face-to-face”), em que as partes assinavam o 

contrato assegurando sua identificação pessoal. Todavia, com o uso da internet isso 

mudou, isto é, o uso deste meio de comunicação não possibilita o encontro físico das partes 

para que possam assinar o contrato; soma-se a isto as possibilidades de interceptação e 

alteração das mensagens transmitidas eletronicamente.43 

                                                
40 CASTELLS, Manuel. The power of identity. 2. ed. The information age: economy, society and culture. 
vol. 2. Massachusetts: Blackwell, 2004. p. 327. 
41 GEIST, Michael. Internet law in Canada, op. cit., p. 366. 
42 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico, op. cit., p. 277. O fenômeno da “desumanização”, já 
mencionado no subcapítulo 1.1, foi enfrentado por OPPO, Giorgio. Op. cit., p. 532: “Se invece il mezzo 
adottato, in particolare il mezzo usato dall’aderente, non consente l’inserimento automatico “anche” in una 
sfera giuridica altrui, la imputabilità o meno a uno o altro soggetto sarà da giudicare secondo i principi propri 
dei negozi dispositivi, principi anche qui rapportati alla particolarità del mezzo della comunicazione. Sempre 
esemplificando, non sarà ipotizzabile riconoscibilità dell’errore dell’aderente; non sarà ipotizzabile 
conoscenza del dolo del terzo; sarà difficilmente ipotizzabile, nell`aderente, quella conoscenza, o dovere di 
conoscenza, della realtà che può limitare la tutela del compratore di fronte ad anomalie della vendita”. 
43 GEIST, Michael. Internet law in Canada. Op. cit., p. 645: “In real space, contracting parties can meet face-
to-face to sign a contract. A person`s signature is distinctive and can be used to hold them to their bargain. In 
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Assim, para minimizar os efeitos danosos desta insegurança, a sociedade 

clamou por mecanismos de individualização e identificação pessoal, que garantissem a 

certeza na imputação de uma declaração de vontade a um indivíduo. Tanto é assim, que as 

primeiras matérias a serem reguladas pelos Estados dizem respeito à assinatura eletrônica, 

como se demonstra infra. 

A principal tecnologia capaz de garantir a individualização e a identificação 

pessoal é a criptografia44 para as assinaturas digitais (cf. subcapítulo 4.5). A assinatura 

digital vincula o autor da declaração ou de um documento através de um código. 

Neste sentido, a doutrina canadense45 aponta, como solução do problema da 

falta de identificação pessoal, a assinatura eletrônica; pois, cada um pode criar uma 

assinatura distintiva por meio do sistema de criptografia (sendo mais aconselhável utilizar 

o sistema criptográfico de chaves públicas). Esta seria a maneira mais segura de vincular às 

partes contratantes ao que foi declarado: 

 
The commonly accepted solution to this problem is the electronic 
signature. For example, with the establishment of a full-scale digital 
signature programme, each person would create their own distinctive 
digital signature (comprised of a cryptographic key) which would be 
legally biding and provide contracting parties with the assurance 
that each person is who they claim to be. (grifo nosso) 

 
Outrossim, busca-se aliar esta tecnologia a outros mecanismos biológicos, 

para identificar o indivíduo, por exemplo, da íris dos olhos, voz, etc. Todavia, tais sistemas 

carecem de regulamentação específica. 

 

 

1.2.2 A imaterialidade dos produtos e serviços na era digital 

 

O segundo fenômeno de reconstrução é a crescente regulamentação jurídica 

dos produtos imateriais e da prestação de serviços na era digital. Constatou-se, 

anteriormente, que o desafio de desconstrução marcado pela desmaterialização concebe a 

                                                                                                                                              
cyberspace, however, there are no face-to-face meetings, and electronic communication is susceptible to 
interception and alteration”. 
44 TUCCI, José Rogério Cruz e. Eficácia probatória dos contratos celebrados pela Internet. In: DE LUCCA, 
Newton; SIMÃO Filho, Adalberto (coords.) Direito & Internet: aspectos jurídicos relevantes. 2. ed. São 
Paulo: Quartier Latin, 2001. p. 311-319. p. 315: “A criptografia (escrita oculta, do grego), desenvolvida dos 
antigos métodos de transposição e substituição de símbolos, consiste na técnica de embaralhamento, com 
códigos simétricos e assimétricos, de dados confidenciais, que poderão ser identificados apenas por fonte 
segura. Este é, na atualidade, um dos meios mais garantidos de manter o sigilo das informações na rede”. 
45 GEIST, Michael. Internet Law in Canada. Op. cit., p. 645. 
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informação como um bem em si mesmo. Portanto, o Direito deve se atualizar para 

compreender a informação como um valioso bem a ser tutelado. 

A atual economia da informação coloca ênfase nos produtos e serviços 

digitias. A informação por si só é um produto muito lucrativo:46 

 
O conceito de bens imateriais ocupou o centro do cenário econômico nos 
últimos anos, uma vez que concentra o maior volume de circulação 
econômica. No âmbito do comércio eletrônico, têm uma grande 
relevância porque constituem uma considerável parte da atividade 
econômica digital. 

 

Desta forma, a informação e demais “bens informáticos”, geralmente são 

vistos como um bem imaterial, e, portanto, devem ser tutelados através dos direitos 

intelectuais.47 

É comum contratar pela internet bens imateriais, por exemplo, software, 

músicas, filmes e livros digitalizados. Portanto, esta deve ser a ênfase do Direito ao tentar 

regular a matéria. 

A polêmica questão em torno da natureza jurídica do software já atingiu os 

Tribunais Superiores brasileiros, notadamente, o STF e o STJ. Em diversos julgados, 

analisa se tal produto seria um bem incorpóreo ou uma prestação de serviços, para fins de 

determinação do imposto que incidirá, ICMS ou ISS respectivamente. Não nos cabe aqui, 

fazer uma investigação tributária a respeito. Contudo, mencionar-se-ão alguns destes 

julgados para verificar a tendência destes tribunais. 

O primeiro julgado proferido pelo STF ressalta a problemática em torno do 

tema. Nesta oportunidade, o Ministro Sepúlveda Pertence afirmou a possibilidade de 

incidência do ICMS48 sobre o software de prateleira (“off the shelf”) por equiparar-se à 

mercadoria, tendo em vista sua materialização em um CD, que é distribuído no mercado. 

Segue-se, na íntegra, a ementa do RE n. 176.626-3/SP:49 

 
EMENTA: I. Recurso extraordinário: prequestionamento mediante 
embargos de declaração (Súm. 356). A teor da Súmula 356, o que se 
reputa não prequestionado é o ponto indevidamente omitido pelo 

                                                
46 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico, op. cit., p. 175. 
47 ASCENSÃO, José de Oliveira. Op. cit., p. 23. 
48 É de competência estadual nos termos do art. 155, inc. II da CF/88. Cada Estado brasileiro adota legislação 
específica. Este imposto é disciplinado pela Lei complementar nº 87, de 13 de set. de 1996, conhecida como 
Lei Kandir. 
49 Relator Min. Sepúlveda Pertence, j. 10/11/1998, Primeira Turma, In: DJ 11/12/1998, p. 10 e RTJ vol. n. 
168, p. 305. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=ICMS%20e%20programa%20 
%20e%20computador&base=baseAcordaos>. Acesso em: 26 de nov. de 2008. 



 87 

acórdão primitivo sobre o qual "não foram opostos embargos 
declaratórios". Mas se, opostos, o Tribunal a quo se recuse a suprir a 
omissão, por entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte 
(RE 210.638, Pertence, DJ 19.6.98). II. RE: questão constitucional: 
âmbito de incidência possível dos impostos previstos na Constituição: 
ICMS e mercadoria. Sendo a mercadoria o objeto material da norma de 
competência dos Estados para tributar-lhe a circulação, a controvérsia 
sobre se determinado bem constitui mercadoria é questão constitucional 
em que se pode fundar o recurso extraordinário. III. Programa de 
computador ("software"): tratamento tributário: distinção necessária. 
Não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem incorpóreo, sobre as 
operações de "licenciamento ou cessão do direito de uso de programas 
de computador" "matéria exclusiva da lide", efetivamente não podem os 
Estados instituir ICMS: dessa impossibilidade, entretanto, não resulta 
que, de logo, se esteja também a subtrair do campo constitucional de 
incidência do ICMS a circulação de cópias ou exemplares dos programas 
de computador produzidos em série e comercializados no varejo - como 
a do chamado "software de prateleira" (off the shelf) - os quais, 
materializando o corpus mechanicum da criação intelectual do programa, 
constituem mercadorias postas no comércio. 

 

Nesta linha de raciocínio segue, o STJ,50 ou seja, para fins de incidência do 

ICMS ou ISS,51 deve-se classificar duas espécies de programas de computador. O software 

específico é elaborado sob encomenda e distribuído mediante licença, portanto, ele é 

equiparado à prestação de serviço não compreendida no art. 155, inc. II da CF/88, 

incidindo sobre tais transações o ISS. Já o software de prateleira merece ser tratado como 

mercadoria, pois é distribuído através de algo materializado, o CD ou DVD: 

 
Ementa: Tributário. ICMS. ISS. Programas de computador (software). 
Circulação. 1 - Se as operações envolvendo a exploração econômica de 
programa de computador são realizadas mediante a outorga de contratos 
de cessão ou licença de uso de determinado "software" fornecido pelo 
autor ou detentor dos direitos sobre o mesmo, com fim especifico e para 
atender a determinada necessidade do usuário, tem-se caracterizado o 
fenômeno tributário denominado prestação de serviços, portanto, sujeito 
ao pagamento do ISS (item 24, da Lista de serviços, anexo ao DL 
406/68). 2 - Se, porem, tais programas de computação são feitos em 
larga escala e de maneira uniforme, isto é, não se destinando ao 
atendimento de determinadas necessidades do usuário a que para tanto 
foram criados, sendo colocados no mercado para aquisição por qualquer 
um do povo, passam a ser considerados mercadorias que circulam, 
gerando vários tipos de negócio jurídico (compra e venda, troca, cessão, 
empréstimo, locação etc.), sujeitando-se portanto, ao ICMS. 3 - Definido 
no acórdão de segundo grau que os programas de computação 

                                                
50 STJ REsp 123.022/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, j. 14/08/1997, v. u., In: DJU  de 27/10/1997 e 
Revista dos Tribunais, vol. 748, p. 109. 
51 O ISS é de competência dos Municípios e do Distrito Federal (art. 156, inc. III da CF/88) e tem como fato 
gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003, ainda que esses 
não se constituam como atividade preponderante do prestador. O ISS até 31.07.2003 foi regido pelo DL 
406/1968 e alterações posteriores. A partir de 01.08.2003, o ISS é regido pela Lei Complementar 116/2003. 
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explorados pelas empresas recorrentes são uniformes, a exemplo do 
"Word 6, Windows", etc, e colocados a disposição do mercado, pelo que 
podem ser adquiridos por qualquer pessoa, não e possível, em sede de 
mandado de segurança, a rediscussão dessa temática, por ter sido ela 
assentada com base no exame das provas discutidas nos autos. 4 - 
Recurso especial improvido. Confirmação do acórdão hostilizado para 
reconhecer, no caso, a legitimidade da cobrança do ICMS. 

 

Com a devida vênia, tais julgados apresentam um pequeno equívoco. O fato 

de o programa estar materializado em um CD ou DVD não exclui a hipótese da negociação 

ser feita através de uma licença. Ora, todo software é disponibilizado mediante licença 

consoante o art. 9º da Lei do Software (Lei n. 6.010/98). Além disso, o software específico, 

também, é materializado em CD ou DVD, maneira pela qual é transportado e instalado no 

computador do indivíduo que o encomendou. 

Ambos são bens imateriais. A diferença está, portanto, na forma de 

confecção, o programa específico é feito sob encomenda (como na empreitada); e o 

programa de prateleira (ou “off-the-shelf”) é massificado e padronizado, e.g. o Office da 

Microsoft, que engloba aplicativos como o Word, Excel, Power Point, Access, etc. 

Em outro julgado, em que o STJ52 chegou à conclusão de que o software 

decorre de uma atividade intelectual, e, portanto, é um bem imaterial, e como tal acarreta a 

incidência do ISS: 

 
EMENTA: Tributário - ISS - programas de computador - Lei 7.649, art. 
27 - Decreto-Lei 406/68, lista de serviços - item 24. 1. Os sistemas de 
computação, constituídos de programas, exprimem o resultado de 
atividade intelectual, de sorte que configuram bem imaterial e não 
mercadoria, a afastar a hipótese de incidência do ICMS. 2. A exploração 
econômica de programa de computador, mediante contratos de licença 
ou de cessão, sujeita-se a cobrança do ISS (item 24, da lista de serviços, 
anexa ao Decreto-Lei 406/68). 3. Recurso desprovido. 

   

 Outra questão polêmica em torno do tema é o exercício do direito de 

arrependimento na medida em que o contrato, cujo objeto é o produto digitalizado, pode 

ser executado imediatamente à solicitação, como um programa de computador que muitas 

vezes é difícil de ser removido completamente do computador pessoal do consumidor. 

Diante de tais circunstâncias, o Legislador deve repensar as condições de exercício do 

direito de arrependimento na sociedade de informação. 

                                                
52 STJ REsp 39.457-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 3/08/1994, v. u., In: DJU de 
05/09/1994, p. 23.040. No mesmo sentido: STJ REsp 39.797-9/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, 1ª Turma, j. 
15/12/1993, v. u., In: DJU de 21/02/1994. STJ ROMS 5934/RJ, Rel. Min. Hélio Mosimann, 2ª Turma, j. 
4/03/1996, v.u., In: DJU de 1º/04/1996. 
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1.2.3 Fronteiras na era digital 

O terceiro fenômeno de reconstrução diz respeito à determinação de 

fronteiras na era digital, para superar os desafios da “desterritorialização” (um dos 

fenômenos de desconstrução – cf. subcapítulo 1.1.3). 

Na medida em que a internet desconhece fronteiras geográficas, a 

determinação da lei aplicável e juízo competente ficam comprometidos. A ausência de 

fronteiras impostas por limites geográficos quando se pensa no comércio eletrônico 

favorece enormemente a globalização. Todavia, tal característica coloca em xeque a noção 

de soberania tradicional fundada na concepção territorial de Nação-Estado. 

Em linhas gerais, as novas tecnologias acirraram o fenômeno da porosidade 

das fronteiras nacionais. Neste sentido a doutrina afirma:53 

 
O Estado Nacional está ligado ao conceito de território, no qual exerce 
sua jurisdição, e à legislação imperativa; ele depende dessa ligação. Se 
uma tecnologia consegue adentrar na jurisdição estatal sem passar pelas 
barreiras estabelecidas para o espaço físico, estaremos diante de 
problemas: a) os indivíduos podem contratar a venda ou o uso de bens 
sob a forma digital, fazer publicidade, transmitir mensagens de todo o 
tipo, ignorando o sistema jurídico nacional aplicável ao território em que 
vivem; b) na compra de bens digitalizados pode-se desrespeitar o regime 
de importação ou exportação [...]; c) fenômenos vinculados ao consumo 
como o download de livros eletrônicos, serviços de viagens, turismo, 
intermediação financeira, [...]; d) temas tão diversos como a proibição do 
jogo e da pornografia, ou as barreiras de entrada no mercado, enfrentam 
sérios desafios diante da disseminação do meio eletrônico”. 

 
Diante deste fenômeno, a Michael Geist54 chama a atenção para o fato de 

que o empresário precisa conhecer e estar de acordo com as leis não só do seu país, mas 

também, de acordo com as leis do país onde se pretende disponibilizar seus produtos e 

serviços veiculados por meio da internet: 

 
[…] Devido à acessibilidade instantânea das páginas da Internet em todo 
o mundo, a possibilidade de um proprietário de uma página na Internet 
deparar-se com um tribunal de uma jurisdição longínqua é muito mais 
provável que um mero exercício acadêmico; é uma possibilidade real. 
Fornecedores em busca dos benefícios do Mercado global através de um 

                                                
53 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico, op. cit., p. 37. 
54 Internet law in Canada, op. cit., p. 03: “[…] Since websites are instantly accessible world wide, the 
prospect that a website owner might be haled into a courtroom in a far-off jurisdiction is much more than a 
mere academic exercise; it is a very real possibility. Businesses seeking to embrace the promise of a global 
market at the click of a mouse must factor into their analysis the prospect of additional compliance costs and 
possible litigation”. (tradução livre) 
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clique do mouse deve considerar em sua análise de custos a possibilidade 
de se litigar em países distantes. 

 
No entanto, com o intuito de minimizar os riscos, as novas tecnologias da 

informação possibilita que os fornecedores utilizem programas de computador que realizam uma 

filtragem a permitir somente residentes de determinada localidade a acessar determinada página da 

internet (“filtering software”). Através da identificação do IP do computador é possível 

diagnosticar sua localização geográfica. 

O Direito preocupa-se com esta questão, até mesmo porque a grande maioria dos 

casos julgados pelos tribunais norte-americanos e canadenses versa sobre conflitos de leis, o que é 

analisado no capítulo 5. 

Em suma, a regulamentação do comércio eletrônico pode determinar critérios para 

fixar uma fronteira fictícia na era digital, adotando, por exemplo, a regra do público alvo (“target 

test”), em que a empresa que alvejou o consumidor de determinada localidade, ficará adstrita às 

leis vigentes no país onde residam o público alvo. 

 

 

1.2.4 Auto-regulação versus proteção do consumidor no comércio 

eletrônico 

 

O derradeiro desafio de desconstrução investigado no item 1.1 é a 

desregulamentação, manifestada pela inexistência de uma lei específica sobre comércio 

eletrônico em diversos países. Aliás, os internautas filiados à corrente denominada 

“cyberanarchy” sustentam a não regulamentação estatal da internet, sob o argumento de 

que a internet é extremamente dinâmica e interativa; portanto, ela se auto-regula na medida 

das necessidades e conveniências sociais. 

Todavia, esta posição não é a mais adequada. Assim como os demais meios 

de comunicação, a internet deve ser regulada. Notadamente, o comércio eletrônico tendo 

em vista o desequilíbrio das relações econômicas entre as empresas multinacionais 

fornecedoras de produtos e serviços informáticos e os usuários, sejam pessoas físicas 

(empresários ou consumidores), sejam médias e pequenas empresas desde que em flagrante 

estado de vulnerabilidade. 

Quanto ao processo de regulamentação da internet, Lawrence Lessig55 

aponta duas formas de regulação. A primeira é a regulamentação da arquitetura, como foi 

                                                
55 Code – version 2.0. Nova York: Basic Books, 2006. p. 61. 
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feito no caso do telefone, em que ao regulamentar a estrutura, o Estado passa a exercer 

uma função relevante, garantindo o acesso ao público e reequilibrando as partes 

contratantes. 

Em uma segunda etapa, está a regulamentação direta do ciberespaço. 

Preliminarmente, deve-se distinguir a internet (meio de comunicação) do ciberespaço, este 

compreende uma “segunda vida”, sendo que esta vida é regulada pelas leis e códigos do 

ciberespaço.56 Desta forma, o Legislador deve ter em mente as especificidades desta “outra 

ou segunda vida” para elaborar uma regulamentação que seja eficaz. 

No entanto, as especificidades do ciberespaço são tantas que o torna algo 

totalmente diferente. Neste sentido, é importante relembrar as lições de Ricardo Luis 

Lorenzetti,57 que se debruçou sobre o Direito Privado, fazendo a seguinte indagação: Como 

legislar sobre aquilo que é diferente? O jurista argentino expressa uma solução provisória, 

qual seja, deixar que cada um decida sobre seu próprio caso. 

Este caminho apontado revela a tendência para a consolidação dos meios 

alternativos de solução de controvérsias, como a mediação e a arbitragem. Contudo, tal 

solução fica prejudicada em se tratando de consumidores, em que se constata a 

vulnerabilidade destes, que se subordinam às imposições técnicas, contratuais e 

econômicas dos fornecedores. 

Quanto aos direitos dos consumidores, a internet apresenta vantagens e 

desvantagens. Dentre as vantagens, estão: - a possibilidade de interação e comunicação 

com outros indivíduos sem importar onde estejam; - a redução dos custos destas interações 

e comunicações (muitos serviços de e-mails são disponibilizados gratuitamente); - a 

agilidade e comodidade da internet como meio de comunicação, com um simples clique 

(sem ter que sair de casa e enfrentar filas), o consumidor pode comunicar-se, pagar contas, 

etc.; - ofertas de produtos mais baratos e que são dificilmente localizados em 

estabelecimentos comerciais físicos; etc. 

Na verdade, a internet tornou possível a figura do consumidor 

verdadeiramente globalizado. Todavia, estas e outras vantagens não anulam as 

                                                
56 LESSIG, Lawrence. Code – version 2.0. op. cit., p. 83 - 84: “The Internet is a medium of communication. 
People do things ‘on’ the Internet. Most of those things are trivial, even if important. […] Cyberspace, by 
contrast, is not just about making life easier. It is about making life different, or perhaps better. It is about 
making a different (or second) life. […] Life in cyberspace is regulated primarily through the code of 
cyberspace. […] Cyberspace is not one place. It is many places. And the character of these many places 
differ in ways that are fundamental. These differences come in part from differences in the people who 
populate these places, but demographics alone don’t explain the variance. Something more is going on.” 
57 Fundamentos do direito privado. Tradução de Vera Maria Jacob de Fradera. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998. p. 55 - 56. 
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desvantagens, a saber: - a insegurança decorrente das atividades dos crackers, que 

ameaçam a vida privada do consumidor; - as práticas comerciais abusivas, como o envio 

de e-mails indesejados (spam), propaganda enganosa com a finalidade de atrair internautas 

(metatags), clonagem de páginas da internet (cybersquatting), a utilização de programas 

instalados ocultamente nos computadores dos consumidores que obtêm dados para 

posterior uso em estratégia de marketing (cookies), etc; - a insegurança quanto à efetivação 

de seus direitos e à lei aplicável. 

Portanto, é descabida a afirmação de que a internet deve ser um espaço 

livre, pois há mecanismos de controle próprios que tornam a intervenção estatal 

desnecessária. 

Tanto é assim que diversos países já adotaram regras legais e supralegais, 

cujo objetivo é reequilibrar as partes no comércio eletrônico. O Canadá, por exemplo, 

adotou, em 1999, uma lei principiológica (guidelines), na qual foram estabelecidos alguns 

princípios acerca da proteção do consumidor no comércio eletrônico (“Principles of 

Consumer Protection for Electronic Commerce: A Canadian Framework, Working Group 

on Electronic Commerce and Consumers”). Dentre os princípios norteadores, estão: - o 

princípio da proteção equivalente, segundo o qual o consumidor no comércio eletrônico 

deve ter a mesma proteção do consumidor tradicional; - o princípio da harmonização, 

mediante o qual impõe a harmonização entre as leis das províncias e territórios canadenses; 

- o princípio da consistência internacional, a proteção do consumidor canadense deve 

estar de acordo com as diretivas dos órgãos internacionais, como a OMC.58 

Em suma, o Governo brasileiro atento às experiências internacionais bem 

sucedidas deve fazer efetiva a proteção dos consumidores quando lidam online, até porque 

o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é visto pela comunidade internacional como 

uma legislação exemplar.59  

 

 

 
                                                
58 GEIST, Michael. Internet Law in Canada, op. cit., p. 714 – 715. 
59 In: “International Conference on Regional Economic Integration and Consumer Protection”. 
Universidade de Québec em Montréal (UQUÀM), 18 e 19 de out. de 2007. 
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1.3 Principais diretrizes e recomendações legislativas de caráter 
supranacional e intergovernamental sobre comércio eletrônico 

 

Uma vez ressaltado que a globalização econômica é fenômeno marcante na 

economia da informação, é preciso notar, também, que os efeitos da globalização têm se 

estendido para as esferas política e jurídica. 

O comércio eletrônico é global, ou seja, é comum um indivíduo residente na 

França contratar com outro, cidadão canadense, por exemplo. Diante dos crescentes índices 

de comercialização internacional entre indivíduos, a sociedade internacional mobilizou-se 

para regulamentar a matéria. 

Todavia, o grande obstáculo nesta tarefa diz respeito à soberania dos 

Estados, que exercem jurisdição sobre as pessoas que, ali, residem ressalvadas algumas 

hipóteses legais. Outro entrave é o conflito de leis, e a problemática determinação da lei 

aplicável ao caso concreto. 

Portanto, defende-se a adoção de soft laws no direito internacional, que 

contêm princípios e cláusulas gerais. Estas leis somente passam a vigorar nos respectivos 

Estados signatários do acordo ou tratado multilateral desde que estes as transportem para o 

direito interno, legislando sobre a matéria nos moldes das recomendações internacionais. 

Estas recomendações (soflt law) são consideradas supranacionais, pois vão 

além dos interesses de uma nação em específico. Desta forma amenizam o receio dos 

Estados em verem sua soberania ameaçada. A doutrina60 explica o processo de legislação 

supranacional: 

 
Uma estrutura supranacional significa uma estrutura institucional 
autônoma e independente dos Estados-Membros e, portanto, não mais 
puramente intergovernamental, à qual são, então, transferidas algumas 
competências nacionais. [...] A visão jurídica da integração econômica 
tende a avaliar a firmeza e a seriedade do processo de integração, com 
base em três pressupostos: (1) se o processo é supranacional; (2) se os 
órgãos criados são autônomos e independentes; (3) se o Tratado 
instituidor do processo integracionista criou também mecanismos, 

instrumentos legislativos, normas e princípios básicos que permitam 
controlar o processo e garantir-lhe segurança jurídica e segurança para 
os cidadãos afetados. 
 

                                                
60 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 408. 
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O conflito de leis pode ocorrer internamente (em nível nacional) em 

determinados países, como os Estados Unidos e Canadá; e, também, pode ocorrer em nível 

internacional:61 

 

Ambas as leis nacionais e internacionais governam o ciberespaço. 

Semelhantemente, ambas as agências nacionais governamentais e 

intergovernamentais internacionais elaboram, aprovam e aplicam leis a 

respeito do ciberespaço. 

 

Neste capítulo, dar-se-á ênfase às leis de caráter supranacional e 

intergovernamental que regulam a matéria. Esta análise comparativa é fundamental para a 

melhor compreensão do tema, inclusive das legislações nacionais pelo mundo, pois a 

maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento já transpôs muitas destas soft laws 

em seu direito interno. 

As principais organizações intergovernamentais que se dedicaram ao 

comércio eletrônico elaborando soft laws são: - CNUDMI (UNCITRAL), OMC, OECD, 

GIIC e União Européia. O Mercosul está em estágio inicial, como se demonstrará. 

 

 

1.3.1 Organização das Nações Unidas (ONU) 

 

 

A Organização das Nações Unidas lida com questões atinentes ao comércio 

eletrônico em duas instâncias distintas, a saber: - a Comissão das Nações Unidas para o 

Direito Mercantil Internacional (CNUDMI); e - a Conferência sobre Comércio e 

Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas. Neste subcapítulo, analisam-se os 

trabalhos desenvolvidos por estes órgãos. 

                                                
61 FERRERA, Gerald R. et alli. Cyber Law: Text and Cases. 2. ed. Canada: Thomson / South-Western West, 
s.d. p. 332: “Both national and international laws govern cyberspace. Similarly, both national governmental 
agencies and international intergovernmental organizations enact, enforce, and adjudicate the laws governing 
cyberspace”. [tradução livre] 
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1.3.1.1 Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil 
Internacional (CNUDMI) 
 

 

A Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil (CNUDMI), que 

corresponde à expressão inglesa “United Nations Commission on International Trade 

Law” (UNCITRAL) é a mais conhecida. Como é demonstrado neste trabalho, vários países 

já transpuseram as leis modelos editadas pela CNUDMI em seu direito interno, dentre as 

quais, a Lei Modelo sobre Comércio Eletrônico é a de maior relevância dado sua massiva 

adoção pelos países-membros da ONU. 

O objetivo desta subseção é investigar as principais leis modelo elaboradas 

pela CNUDMI sobre comércio eletrônico e matérias afins, como valor legal dos 

documentos eletrônicos como prova, assinatura eletrônica, o uso da comunicação 

eletrônica na celebração de contratos e a lei modelo sobre comércio eletrônico. 

 

 

1.3.1.1.1 Recomendação sobre o valor jurídico dos documentos 
eletrônicos (1985) 

 

 

Com o objetivo de consolidar o comércio eletrônico, esta primeira 

recomendação62 demonstrou a preocupação em relação à validade dos documentos 

digitalizados como prova de determinada relação jurídica. 

Aliás, os primeiros passos na legislação sobre comércio eletrônico, em 

quase a totalidade dos países (cf. cap. 5), estão relacionados à validade dos documentos 

eletrônicos. Isto porque, para que o comércio eletrônico seja consolidado, requer-se 

atribuição de valor probante aos documentos eletrônicos, que instrumentalizam as 

transações caracterizadas pelo uso das novas tecnologias, sobretudo a internet. 

                                                
62 “In 1985, UNCITRAL adopted a recommendation to Governments and international organizations 
elaborating legal texts relating to trade suggesting that they should review the rules within their competence 
relating to automatic data processing with a view to eliminating unnecessary obstacles to the use of automatic 
data processing in international trade.” Disponível em 
<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em: 14 de out. de 2007. 
(“Em 1985, CNUDMI adotou a recomendação aos Governos e organizações internacionais para elaborarem 
textos legais acerca do comércio sugerindo que eles deveria revisar as regras, dentro de sua competência, 
sobre a automação dos processamento de dados com vistas a eliminar obstáculos desnecessários ao uso da 
automação do processamento de dados no comércio internacional” (tradução livre). 
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Este texto legal recomenda que os países eliminem quaisquer entraves 

legais que criem empecilhos à validade dos documentos digitalizados, revisando, assim, 

algumas disposições legais. Neste sentido, recomendou-se neste documento de 1985: 

 
(a) revisar as regras legais acerca do uso de dados eletrônicos como 
prova em ações judiciais para eliminar obstáculos desnecessários à 
admissão dos mesmos, assegurando que tais regras sejam congruentes ao 
desenvolvimento tecnológico, e disponibilizando, ao Judiciário, meios 
para avaliar a credibilidade da informação contida nestes dados; 
(b) revisar os requisitos legais de que determinadas negociações ou 
comércio sejam instrumentalizados em documentos escritos, quando a 
forma escrita for condição para a obrigatoriedade ou validade da 
transação ou do documento, para permitir, quando possível, que a 
transação ou o documento seja armazenado e transmitido em meio 
eletrônico;  
(c) revisar os requisitos legais da assinatura de próprio punho ou outro 
meio de autenticação materializado no papel dos documentos relativos 
ao comércio para permitir, quando possível, o uso de meios de 
autenticação eletrônica; 
(d) revisar os requisitos legais dos documentos submetidos aos governos 
que impõem que tais documentos sejam escritos e assinados de próprio 
punho para permitir, quando possível, que tais documentos sejam 
encaminhados em meio eletrônico para tais serviços administrativos que 
estabeleçam os equipamentos e procedimentos necessários para tanto;63 

 

Pode-se dizer que o Brasil segue esta disposição haja vista o atual art. 225 

do CC/02: 

Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros 
fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou 
eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, 
contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. 

 
Mas ainda há muito a fazer para que esta recomendação da CNUDMI seja 

totalmente internalizada no Direito pátrio brasileiro, pois a ressalva final deste dispositivo 

legal desfavorece o uso de documentos armazenados e/ou transmitidos por meio eletrônico. 

Ora, tal ressalva, a nosso ver, é desnecessária, porque assim como os documentos escritos 

                                                
63 “a) to review the legal rules affecting the use of computer records as evidence in litigation in order to 
eliminate unnecessary obstacles to their admission, to be assured that the rules are consistent with 
developments in technology, and to provide appropriate means for a court to evaluate the credibility of the 
data contained in those records; (b) to review legal requirements that certain trade transactions or trade 
related documents be in writing, whether the written form is a condition to the enforceability or to the 
validity of the transaction or document, with a view to permitting, where appropriate, the transaction or 
document to be recorded and transmitted in computer-readable form; (c) to review legal requirements of a 
handwritten signature or other paper-based method of authentication on trade related documents with a view 
to permitting, where appropriate, the use of electronic means of authentication; (d) to review legal 
requirements that documents for submission to governments be in writing and manually signed with a view 
to permitting, where appropriate, such documents to be submitted in computer-readable form to those 
administrative services which have acquired the necessary equipment and established the necessary 
procedures;” 
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podem ter sua exatidão impugnada, o mesmo ocorre com os documentos eletrônicos. No 

entanto, tal impugnação já está prevista na lei (arts. 390 e seguintes do Código de Processo 

Civil64), que é perfeitamente aplicada aos documentos eletrônicos. 

Além disso, com relação ao Judiciário, demonstra certa fragilidade ao negar 

valor jurídico aos documentos eletrônicos. Haja vista alguns julgados infra analisados. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão do juiz de 

primeiro grau, que negou validades aos documentos eletrônicos, no caso, a certidão 

negativa de débitos federais obtidas através da internet, determinando que as partes 

juntassem a via original: 

 
Inventário. Certidão negativa de débitos federais obtida na Internet. 
Recusa pelo Juízo a quo. Descabimento. Não há que se negar validade a 
documento adquirido no endereço eletrônico da própria Secretaria da 
Fazenda Federal, mormente quando tal serviço se encontra devidamente 
regulamentado pela IN/SRF n. 93, de 23.11.2001 justamente para 
abrandar a onerosidade e morosidade na obtenção de tais expedientes. 
Recurso provido. (Voto 11.140).65 

 

Andou bem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; todavia, há 

inúmeras decisões proferidas em primeira instância que colocam em xeque a validade dos 

documentos eletrônicos. No mesmo sentido, este Tribunal reformou a sentença de primeiro 

grau que exigiu a juntada da via original da certidão de débitos federais: 

 
EMENTA: Inventário — Comprovação da inexistência de débitos 
federais — Apresentação de certidão obtida por meio eletrônico junto à 
Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, negativa quanto à dívida 
ativa da União - Documento que não contêm qualquer ressalva expressa 
quanto a eventuais lançamentos da Secretaria da Receita Federal — 
Validade.66 

 
Neste julgado ficou claro o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo:  

 

                                                
64 “Subseção II - Da Argüição de Falsidade 
Art. 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo e grau de jurisdição, incumbindo à parte, 
contra quem foi produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
intimação da sua juntada aos autos.” 
65 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  9ª Câm. de Direito Privado, Agravo de Instrumento n. 
280.424-4/3,  Rel. Des. Ana Cristina Ramos, j. 25/03/2003, v.u.,  disponível em: < 
http://cjo.tj.sp.gov.br/juris/getArquivo.do?cdAcordao=1881539>. Acesso em: 10 de set. de 2008. 
66 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 7ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mortari, j. 
19/11/2003, v.u., disponível em: <http://cjo.tj.sp.gov.br/juris/getArquivo.do?cdAcordao=1987663>. Acesso 
em: 10 de set. de 2008. 
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Reiteradas decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já 
firmaram o entendimento de que as certidões obtidas por meio eletrônico 
junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional são aptas a fazer prova 
da quitação de tributos federais.67 

 

Observe-se que estes recursos (Agravo de Instrumento) poderiam ser 

evitados caso houvesse a consolidação na comunidade jurídica em geral, especificamente 

no entendimento dos juízes de primeiro grau, acerca da validade dos documentos 

eletrônicos. 

Não obstante a posição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ruy Rosado de Aguiar, afirma que o 

comprovante da realização de um negócio virtual impresso pelo consumidor não tem valor 

jurídico como prova documental.68 

Com a devida vênia, este entendimento não pode prosperar caso o Brasil 

pretenda se inserir como um forte e ativo participante na economia globalizada, hoje 

potencializada pelas facilidades trazidas pela internet. 

Esta recomendação não encerrou os trabalhos da ONU que culminaram, 11 

(onze) anos depois, na proposição de uma lei modelo que regulamenta o comércio 

eletrônico. 

 
 
1.3.1.1.2 Lei modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico (1996) 
 
 

A comunidade internacional percebeu que para estimular e facilitar o 

comércio eletrônico era preciso diminuir a insegurança decorrente da falta de regulação. 

Assim, a CNUDMI elaborou uma lei principiológica para servir de inspiração aos países, e, 

então, atingir a tão almejada harmonização legislativa na seara do comércio eletrônico.69 

                                                
67 No mesmo sentido: “Obtenção por consulta ao endereço eletrônico da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional. Validade. Existência de Portaria do Procurador-Geral da Fazenda Nacional (Portaria n. 414/98), 
conferindo a essa certidão os mesmos efeitos da certidão negativa expedida pelas unidades da Procuradoria. 
Recurso provido.” Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 8ª Câm. de Direito Privado, Agravo de 
Instrumento n. 105.464.4/7 – São Paulo – SP, Rel. Des. César Lacerda, j. 17/03/1999, v. u., em que se 
entendeu o que segue: “Os elementos dos autos demonstram que o inventariante atendeu à exigência de 
comprovação de inexistência de tributos federais, mediante apresentação de certidão negativa obtida por 
consulta ao endereço eletrônico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, via Internet.” 
68 In: Notícias do Superior Tribunal de Justiça, terça-feira, 26 de set. de 2000, 12:47 – “Ministro do STJ 
alerta para a fragilidade jurídica dos contratos pela Internet. Disponível em: 
<www.stj.gov.br/webstj/noticias/imprime_noticia.asp?seq_noticia=2514>. Acesso em: 17 de mar. de 2005. 
69 Item 3 do Guia para a aplicação da Lei Modelo CNUDMI sobre comércio eletrônico: “3. The decision by 
UNCITRAL to formulate model legislation on electronic commerce was taken in response to the fact that in 
a number of countries the existing legislation governing communication and storage of information is 
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Em 16 de dezembro de 1996, a CNUDMI elaborou uma soft law, conhecida 

e divulgada mundialmente,70 sendo já transposta em diversos países, a saber:71 

 

- países que transpuseram a lei modelo em seu direito interno: - Austrália (1999); 

China (2004); Colômbia72 (1999); República Dominicana73 (2002); Equador74 (2002); 

França (2000); Índia75 (2000); Irlanda (2000); Jordão (2001); Ilhas Maurício (2000); 

México (2000); Nova Zelândia (2002); Paquistão (2002); Panamá76 (2001); Filipinas 

(2000); República da Coréia (1999); Cingapura (1998); Eslovênia (2000); África do Sul77 

(2002); Sri Lanka (2006); Tailândia (2002); Venezuela (2001); e Vietnã (2005). 

 

- países que adotam a lei modelo: todas as dependências do Reino Unido da Grã-

Bretanha e Irlanda do Norte (2000); Bermuda (1999); Ilhas Caimã (2000); e os territórios 

do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte além-mar (2000); e, Hong Kong, na 

região administrativa especial da China (2000). 

 

                                                                                                                                              
inadequate or outdated because it does not contemplate the use of electronic commerce. In certain cases, 
existing legislation imposes or implies restrictions on the use of modern means of communication, for 
example by prescribing the use of “written”, “signed” or “original” documents. While a few countries have 
adopted specific provisions to deal with certain aspects of electronic commerce, there exists no legislation 
dealing with electronic commerce as a whole. This may result in uncertainty as to the legal nature and 
validity of information presented in a form other than a traditional paper document. Moreover, while sound 
laws and practices are necessary in all countries where the use of EDI and electronic mail is becoming 
widespread, this need is also felt in many countries with respect to such communication techniques as 
telecopy and telex.” Disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-
89450_Ebook.pdf>. Acesso em: 10 de set. de 2008. “A decisão bela UNCITRAL em formular uma lei 
modelo sobre comércio eletrônico foi tomada em resposta ao fato de que em muitos países, a legislação sobre 
comunicação e armazenamento de informação é inadequada e ultrapassada porque não contemplam o 
comércio eletrônico. Em alguns casos, a legislação existente impõe ou trazem implícitas restrições ao uso dos 
modernos meios de comunicações, quando por exemplo, exige-se que o documento seja “escrito”, “assinado” 
ou “original”. Enquanto apenas poucos países adotaram legislação específica que lidam sobre alguns aspectos 
do comércio eletrônico, não há leis que regulamentam o comércio eletrônico como um todo. Isto pode 
resultar em incertezas quanto à natureza jurídica e validade da informação contida em qualquer outro meio 
que não seja o tradicional papel. Além disso, leis e práticas são necessárias em todos os países onde o uso de 
EDI e e-mail estão se tornando cada vez mais comum, esta necessidade é sentida em muitos países em 
relação a alguns meios de comunicação como o telégrafo e telex.” (tradução livre) 
70 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança ..., op. cit., p. 138: “A lei modelo da Uncitral sobre comércio 
eletrônico é de todas as manifestações ‘narrativas’ (da expressão de Erik Jayme, ‘normas narrativas’), a que 
mais sucesso alcançou, tornando-se realmente ‘modelo’ de muitas legislações que se seguiram (veja-se 
exposição de motivos da lei argentina sobre assinatura eletrônica ou do Projeto de Lei da OAB/SP)”. 
71 1996 - UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Status. Disponível em: <http:// 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html>. Acesso em: 23 de 
maio de 2007. 
72 Ressalvada a parte que regula as assinaturas eletrônicas. 
73 Ressalvada a parte que regula as assinaturas eletrônicas. 
74 Ressalvada a parte que regula as assinaturas eletrônicas. 
75 Ressalvada a parte que regula as assinaturas eletrônicas. 
76 Ressalvada a parte que regula as assinaturas eletrônicas. 
77 Ressalvada a parte que regula as assinaturas eletrônicas. 
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- países que foram influenciados pela lei modelo na elaboração da legislação prática 

específica sobre comércio eletrônico: - Estados Unidos (“Uniform Electronic 

Transactions Act”);78 e Canadá (“Uniform Electronic Commerce Act”).79 

 

Esta lei modelo regulamenta as principais questões que envolvem o 

comércio eletrônico em apenas 17 (dezessete) artigos. Ela está dividida em duas partes: a 

“Primeira” dispõe sobre comércio eletrônico em geral (arts. 1º a 15); e, a “Segunda”, sobre 

comércio eletrônico em áreas específicas (arts. 16 e 17). 

A Primeira Parte é composta por 3 (três) capítulos. No primeiro capítulo, 

disciplina-se o âmbito de aplicação da lei (art. 1º); traz algumas definições importantes (art. 

2º), além de regras de interpretação (art. 3º); e, por fim, no art. 4º, a lei modelo dispõe 

sobre alteração mediante acordo (ou seja, as partes podem acordar diferentemente do que 

dispõe o capítulo III da lei modelo aqui comentada). 

Com relação ao âmbito de aplicação desta soft law, é importante ressaltar 

que ela não se aplica ao direito do consumidor, quando contrariar as normas de proteção do 

consumidor. Mesmo porque esta lei não se refere à proteção do consumidor em nenhum de 

seus artigos. Neste sentido, o art. 1º define a esfera de aplicação da soft law, in verbis: 

 
Esta Lei aplica-se a qualquer tipo de informação na forma de mensagem 
de dados usada no contexto de atividades comerciais.80 

 
Desta forma, a lei modelo ressalva a não sobreposição de seus dispositivos a 

nenhuma regra destinada à proteção do consumidor. Neste sentido, o Canadá, por exemplo, 

                                                
78 De 1999 elaborado pela Conferência Nacional dos Comissionários da Uniformização Legal do Estado – 
“National Conference of Commissioners on Uniform State Law”. 
79 Adotado em 1999 pela Conferência de Uniformização do Canadá (“Uniform Law Conference of Canada”). 
80 “This Law** applies to any kind of information in the form of a data message used in the context*** of 
commercial**** activities.” *The Commission suggests the following text for States that might wish to limit 
the applicability of this Law to international data messages: ‘This Law applies to a data message as defined in 
paragraph (1) of article 2 where the data message relates to international commerce.’ **This Law does not 
override any rule of law intended for the protection of consumers. ***The Commission suggests the 
following text for States that might wish to extend the applicability of this Law: ‘This Law applies to any 
kind of information in the form of a data message, except in the following situations: [...].’ ****The term 
‘commercial’ should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a 
commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial nature include, but are not 
limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or exchange of goods or services; 
distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; 
consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or 
concession; joint venture and other forms of industrial or business cooperation; carriage of goods or 
passengers by air, sea, rail or road.” (grifo nosso) Disponível em: < 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em: 11 de set. de 2008,. 
O texto está traduzido para o português disponível em <www.dct.mre.gov.br/e-commerce/seminario-e-
commerce-lei.html> . Acesso em: 14 de maio de 2002. 
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além de adotar a lei modelo CNUDMI sobre comércio eletrônico através da “Lei Uniforme 

sobre Comércio Eletrônico” (Uniform Electronic Commerce Act – UECA),81 regula a 

proteção do consumidor no comércio eletrônico fazendo inserir nas leis de proteção do 

consumidor um capítulo específico sobre comércio eletrônico (cf. cap. 5). 

Assim, em se adotando os dispositivos da lei modelo sobre comércio 

eletrônico da CNUDMI, deve-se ressaltar que tais dispositivos não excluem as regras de 

proteção do consumidor estabelecidas no CDC.82 

Quanto às definições contidas no art. 2º: 

 

Para os fins desta Lei: 
Entende-se por "mensagem eletrônica" a informação gerada, enviada, 
recebida ou arquivada eletronicamente, por meio óptico ou por meios 
similares incluindo, entre outros, "intercâmbio eletrônico de dados" 
(EDI), correio eletrônico, telegrama, telex e fax; 
Entende-se por "intercâmbio eletrônico de dados" (EDI) a transferência 
eletrônica de computador para computador de informações estruturadas 
de acordo com um padrão estabelecido para tal fim, 
Entende-se por "remetente" de uma mensagem eletrônica a pessoa pela 
qual, ou em cujo nome, a referida mensagem eletrônica seja enviada ou 
gerada antes de seu armazenamento, caso este se efetue, mas não quem 
atue como intermediário em relação a esta mensagem eletrônica;  
"Destinatário" de uma mensagem eletrônica é a pessoa designada pelo 
remetente para receber a mensagem eletrônica, mas não quem atue como 
intermediário em relação a esta mensagem eletrônica; 
"Intermediário", com respeito a uma mensagem eletrônica particular, é a 
pessoa que em nome de outrem envie, receba ou armazene esta 
mensagem eletrônica ou preste outros serviços com relação a esta 
mensagem; 
"Sistema de Informação" é um sistema para geração, envio, recepção, 
armazenamento ou outra forma de processamento de mensagens 
eletrônicas.83 
 

                                                
81 Tradução livre. 
82 DE LUCCA, Newton. Títulos e contratos eletrônicos: o advento da Informática e suas conseqüências para 
a pesquisa jurídica. Op. cit., p. 75. 
83 “Article 2. Definitions - For the purposes of this Law: 
(a) ‘Data message’ means information generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar 
means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or 
telecopy; (b) ‘Electronic data interchange (EDI)’ means the electronic transfer from computer to computer of  
information using an agreed standard to structure the information; (c) ‘Originator’ of a data message means a 
person by whom, or on whose behalf, the data message purports to have been sent or generated prior to 
storage, if any, but it does not include a person acting as an intermediary with respect to that data message; 
(d) ‘Addressee’ of a data message means a person who is intended by the originator to receive the data 
message, but does not include a person acting as an intermediary with respect to that data message; (e) 
‘Intermediary’, with respect to a particular data message, means a person who, on behalf of another person, 
sends, receives or stores that data message or provides other services with respect to that data message; (f) 
‘Information system’ means a system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data 
messages.” Disponível em: < http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. 
Acesso em: 11 de set. de 2008. O texto está traduzido para o português disponível em 
<www.dct.mre.gov.br/e-commerce/seminario-e-commerce-lei.html>. Acesso em: 14 de maio de 2002. 
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A função do art. 2º desta soft law é justamente auxiliar na determinação da 

esfera de aplicação, na medida em que sempre que uma relação jurídica caracterizar-se 

pela presença de tais elementos (definidos no art. 2º), os dispositivos desta lei modelo 

regularão esta relação. 

Observe-se que, quando se defini mensagem eletrônica (“a”), não se adotou 

nenhuma tecnologia em específico. Por outro lado, este dispositivo denota uma 

flexibilidade, que se faz necessária na regulação dos novos meios de comunicação 

caracterizados por sua constante evolução. Assim, há abertura estendendo, por analogia, a 

outros meios “similares” aos meios eletrônicos elencados na lei. Outrossim, tal rol é 

exemplificativo, tendo em vista a expressão “[...] mas não se limitando a, [...]”. 

Não se considera “emitente” ou “destinatária” de uma mensagem eletrônica 

a pessoa que atue como intermediária da mensagem, por exemplo, o provedor de internet, 

que não é considerado como emitente ou destinatário nos termos desta lei (“c”). Todavia, 

isto não significa que ele não possa ser responsabilizado, em algumas hipóteses, caso o 

destinatário da mensagem sofra algum dano, desde que comprovado o nexo de 

causalidade.84 

Quanto à interpretação (art. 3º) dos dispositivos contidos na lei modelo 

sobre comércio eletrônico, ressalte-se a imposição da boa-fé. Outrossim, o intérprete deve 

ter como ponto de partida a origem internacional da relação jurídica, já que a lei visa à 

regulamentação do comércio internacional; e, como meta, atingir a uniformidade das 

decisões. Desta forma, transcreve-se o art. 3º da lei modelo CNUDMI sobre comércio 

eletrônico: 

 
1) Na interpretação desta Lei, levar-se-ão em consideração a sua origem 
internacional e a necessidade de promover a uniformidade de sua 
aplicação e a observância da boa-fé. 
2) Questões relativas a matérias regidas por esta Lei que nela não 
estejam expressamente dispostas serão solucionados em conformidade 
com os princípios gerais nos quais ela se inspira.85 

 
                                                
84 Este é um tema por demais complexo, que não é o objeto desta pesquisa, e que requer um estudo a parte 
sobre a responsabilidade dos provedores de acesso à internet. Cf. DE LUCCA, Newton. Aspectos da 
responsabilidade civil no âmbito da internet. In: DINIZ, Maria Helena; LISBOA, Roberto Senise. (coord.). O 

Direito Civil no Século XXI. São Paulo: Saraiva, 2003. 
85 “Article 3. Interpretation (1) In the interpretation of this Law, regard is to be had to its international origin 
and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith. (2) Questions 
concerning matters governed by this Law which are not expressly settled in it are to be settled in conformity 
with the general principles on which this Law is based.” Disponível em: < 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em: 11 de set. 2008. O 
texto está traduzido para o português disponível em <www.dct.mre.gov.br/e-commerce/seminario-e-
commerce-lei.html>. Acesso em: 14 de maio de 2002. 
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O capítulo II (ainda na primeira parte da lei modelo – arts. 5º a 10) 

disciplina os requisitos legais das mensagens eletrônicas. O art. 5º impõe o reconhecimento 

legal das mensagens eletrônicas.86 

Vale à pena destacar o art. 6º que estabelece a equivalência entre os 

documentos eletrônicos e os escritos: 

 
Artigo 6 - Escrito· 
1) Quando a Lei requeira que certa informação conste por escrito, este 
requisito considerar-se-á preenchido por uma mensagem eletrônica se a 
informação nela contida seja acessível para consulta posterior. 
Parágrafo 1 - Aplica-se este parágrafo tanto se o requisito nele 
mencionado esteja expresso na forma de uma obrigação, quanto se Lei 
preveja simplesmente conseqüências para quando a informação não 
conste por escrito.87 

 

Este dispositivo ressalta a acessibilidade da mensagem eletrônica como 

requisito para que uma mensagem eletrônica substitua uma mensagem que deveria estar 

“escrito”. Neste sentido, a lei pretende eliminar quaisquer preconceitos em detrimento ao 

uso de mensagens eletrônicas. 

Sendo que o art. 7º equipara a assinatura eletrônica com a assinatura de 

próprio punho, desde que sejam utilizadas técnicas confiáveis de identificação da pessoa 

que assina aprovando o conteúdo do documento: 

 
Artigo 7 - Assinatura  
1) Quando a Lei requeira a assinatura de uma pessoa, este requisito 
considerar-se-á preenchido por uma mensagem eletrônica quando: 
a) For utilizado algum método para identificar a pessoa e indicar sua 
aprovação para a informação contida na mensagem eletrônica; e 

                                                
86 “Artigo 5 - Reconhecimento jurídico das mensagens de dados  - Não se negarão efeitos jurídicos, validade 
ou eficácia à informação apenas porque esteja na forma de mensagem eletrônica. Artigo 5 bis. - Incorporação 
por remissão - Não se negarão efeitos jurídicos, validade, ou eficácia à informação pela simples razão de que 
não esteja contida na própria mensagem de dados destinada a gerar tais efeitos jurídicos, mas que a ela 
meramente se faça remissão naquela mensagem de dados.” O texto está traduzido para o português 
disponível em <www.dct.mre.gov.br/e-commerce/seminario-e-commerce-lei.html>. Acesso em:  14 de maio 
de 2002. “Article 5. Legal recognition of data messages - Information shall not be denied legal effect, validity 
or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message. Article 5 bis. Incorporation by 
reference - Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it 
is not contained in the data message purporting to give rise to such legal effect, but is merely referred to in 
that data message.” Disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/ texts /electcom/computerrecords-
e.pdf>. Acesso em: 11 de set. 2008. 
87 “Article 6. Writing - (1) Where the law requires information to be in writing, that requirement is met by a 
data message if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference. 
(2) Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the form of an obligation or whether the law 
simply provides consequences for the information not being in writing. (3) The provisions of this article do 
not apply to the following: [...].” Disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ 
computerrecords-e.pdf>. Acesso em: 11 de set. 2008. O texto está traduzido para o português disponível em 
<www.dct.mre.gov.br/e-commerce/seminario-e-commerce-lei.html>. Acesso em: 14 de maio de 2002. 
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b) Tal método seja tão confiável quanto seja apropriado para os 
propósitos para os quais a mensagem foi gerada ou comunicada, 
levando-se em consideração todas as circunstâncias do caso, incluindo 
qualquer acordo das partes a respeito. 
2) Aplica-se o parágrafo 1) tanto se o requisito nele mencionado esteja 
expresso na forma de uma obrigação, quanto se a Lei simplesmente 
preveja conseqüências para a ausência de assinatura. 
3) As disposições deste artigo não se aplicam ao que segue: [...] 88 
 

Neste particular, a omissão da soft law quanto à tecnologia a ser adotada é 

proposital, tendo em vista o constante e veloz desenvolvimento científico. 

A mensagem eletrônica faz prova original da relação jurídica para a qual 

serve de suporte. Para tanto, basta que sejam preenchidos alguns requisitos: confiabilidade, 

integridade das informações e acessibilidade: 

 
Artigo 8 - Original  
1) Quando a Lei requeira que certa informação seja apresentada ou 
conservada na sua forma original, este requisito se considerará 
preenchido por uma mensagem eletrônica, quando: 
a) Existir garantia fidedigna de que se preservou a integridade da 
informação desde o momento da sua geração em sua forma final, como 
uma mensagem eletrônica ou de outra forma; e 
b) Esta informação for acessível à pessoa à qual ela deva ser 
apresentada, caso se requeira a sua apresentação. 
2) Aplica-se o parágrafo: 1) tanto se o requisito nele mencionado esteja 
expresso na forma de uma obrigação quanto se a Lei simplesmente 
preveja conseqüências para o caso de que a informação não seja 
apresentada ou conservada em sua forma original. 
3) Para os propósitos da alínea (a) do parágrafo 1): 
a) Presume-se íntegra a informação que houver permanecido completa e 
inalterada, salvo a adição de qualquer endosso das partes ou outra 
mudança que ocorra no curso normal da comunicação, armazenamento e 
exposição; 
b) O grau de confiabilidade requerido será determinado à luz dos fins 
para os quais a informação foi gerada assim como de todas as 
circunstâncias do caso. 
 
4) As disposições deste artigo não se aplicam ao que segue: [...] 89 

                                                
88 “Article 7. Signature - (1) Where the law requires a signature of a person, that requirement is met in 
relation to a data message if: (a) a method is used to identify that person and to indicate that person’s 
approval of the information contained in the data message; and (b) that method is as reliable as was 
appropriate for the purpose for which the data message was generated or communicated, in the light of all the 
circumstances, including any relevant agreement. (2) Paragraph (1) applies whether the requirement therein 
is in the form of an obligation or whether the law simply provides consequences for the absence of a 
signature. (3) The provisions of this article do not apply to the following: [...].”Disponível em: < 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em: 11 de set. 2008. O 
texto está traduzido para o português disponível em <www.dct.mre.gov.br/e-commerce/seminario-e-
commerce-lei.html>. Acesso em: 14 de maio de 2002. 
89 “Article 8. Original - (1) Where the law requires information to be presented or retained in its original 
form, that requirement is met by a data message if:(a) there exists a reliable assurance as to the integrity of 
the information from the time when it was first generated in its final form, as a data message or otherwise; 
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Interessante notar que houve preocupação em garantir aos documentos 

eletrônicos valor jurídico, seguindo o que fora disposto na “Recomendação sobre o valor 

jurídico dos documentos eletrônicos”, de 1985 (comentada supra). Assim, o art. 9º da Lei 

Modelo CNUDMI sobre comércio eletrônico dispõe: 

 

Artigo 9 - Admissibilidade e força probante das mensagens de dados  
1) Em procedimentos judiciais, administrativos ou arbitrais não se 
aplicará nenhuma norma jurídica que seja óbice à admissibilidade de 
mensagens eletrônicas como meio de prova: 
a) Pelo simples fato de serem mensagens eletrônicas; ou, 
b) Pela simples razão de não haverem sido apresentadas em sua forma 
original, sempre que tais mensagens sejam a melhor prova que se possa 
razoavelmente esperar da pessoa que as apresente. 
2) Toda informação apresentada sob a forma de mensagem eletrônica 
gozará da devida força probante. Na avaliação da força probante de uma 
mensagem eletrônica, dar-se-á atenção à confiabilidade da forma em 
que a mensagem haja sido gerado, armazenada e transmitida, a 
confiabilidade da forma em que se haja conservado a integridade da 
informação, a forma pela qual haja se identificado o remetente e a 
qualquer outro fator pertinente. (grifo nosso) 90 

 
Constata-se que o valor jurídico dos documentos eletrônicos está 

intimamente ligado  à confiabilidade da tecnologia adotada para a criação, 

armazenamento e transmissão da mensagem eletrônica. Este requisito tem sido observado 

na prática pelos fornecedores e organizações públicas que impõe ao usuário o dever de 

                                                                                                                                              
and (b) where it is required that information be presented, that information is capable of being displayed to 
the person to whom it is to be presented. (2) Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the 
form of an obligation or whether the law simply provides consequences for the information not being 
presented or retained in its original form. (3) For the purposes of subparagraph (a) of paragraph (1): (a) the 
criteria for assessing integrity shall be whether the information has remained complete and unaltered, apart 
from the addition of any endorsement and any change which arises in the normal course of communication, 
storage and display; and (b) the standard of reliability required shall be assessed in the light of the purpose 
for which the information was generated and in the light of all the relevant circumstances. (4) The provisions 
of this article do not apply to the following: [...].” Disponível em: < 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em: 11 de set. 2008. O 
texto está traduzido para o português disponível em <www.dct.mre.gov.br/e-commerce/seminario-e-
commerce-lei.html>. Acesso em: 14 de maio de 2002. 
90 “Article 9. Admissibility and evidential weight of data messages (1) In any legal proceedings, nothing in 
the application of the rules of evidence shall apply so as to deny the admissibility of a data message in 
evidence: (a) on the sole ground that it is a data message; or, (b) if it is the best evidence that the person 
adducing it could reasonably be expected to obtain, on the grounds that it is not in its original form. (2) 
Information in the form of a data message shall be given due evidential weight. In assessing the evidential 
weight of a data message, regard shall be had to the reliability of the manner in which the data message was 
generated, stored or communicated, to the reliability of the manner in which the integrity of the information 
was maintained, to the manner in which its originator was identified, and to any other relevant factor.” 
Disponível em: < http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em: 11 
de set. 2008. O texto está traduzido para o português disponível em <www.dct.mre.gov.br/e-
commerce/seminario-e-commerce-lei.html>. Acesso em: 14 de maio de 2002. 
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digitar um código de segurança para que se possa ter acesso às informações constantes do 

sítio eletrônico. 

Quanto às regras para conservação das mensagens eletrônicas, deve-se 

observar o disposto no art. 10 da soft law, ou seja, devem-se cumprir algumas exigências, a 

saber: a) a acessibilidade das mensagens; e b) que sejam conservadas no formato original 

ou em outra forma que assegure a originalidade da mensagem: 

 

Artigo 10 - Conservação das mensagens de dados  
1) Quando a Lei requeira que certos documentos, registros ou 
informações sejam conservados, este requisito considerar-se-á 
preenchido mediante a conservação de mensagens eletrônicas, sempre 
que as seguintes condições sejam satisfeitas: 
a) Que a informação que contenham seja acessível para consulta 
posterior;  
b) Que as mensagens eletrônicas sejam conservadas no formato no qual 
tenham sido geradas, enviadas ou recebidas, ou num formato que se 
possa demonstrar que representa exatamente as informações geradas, 
enviadas ou recebidas; e 
c) Que se conserve, caso exista, toda informação que permita determinar 
a origem e o destino das mensagens e a data e a hora quando foram 
enviadas ou recebidas. 
2) A obrigação de conservar documentos, registros ou informações de 
acordo com o parágrafo 1) não se aplica àqueles dados que tenham por 
única finalidade facilitar o envio ou o recebimento da mensagem. 
3) Toda pessoa pode recorrer aos serviços de um terceiro para atender o 
requisito mencionado no parágrafo 1), desde que se cumpram as 
condições enunciadas nas alíneas a), b) e c) do parágrafo 1).91 

 
Em seqüência, o capítulo III (arts. 11 a 15) traz regras sobre a 

“comunicação das mensagens de dados”, em que há regras específicas sobre a formação 

do contrato telemático. 

Quanto à contratação eletrônica, ressalte-se o art. 11 sobre a formação e 

validade do contrato formado através de comunicação eletrônica. Este dispositivo 

                                                
91 “Article 10. Retention of data messages - (1) Where the law requires that certain documents, records or 
information be retained, that requirement is met by retaining data messages, provided that the following 
conditions are satisfied: (a) the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent 
reference; and (b) the data message is retained in the format in which it was generated, sent or received, or in 
a format which can be demonstrated to represent accurately the information generated, sent or received; and 
(c) such information, if any, is retained as enables the identification of the origin and destination of a data 
message and the date and time when it was sent or received. (2) An obligation to retain documents, records or 
information in accordance with paragraph (1) does not extend to any information the sole purpose of which is 
to enable the message to be sent or received. (3) A person may satisfy the requirement referred to in 
paragraph (1) by using the services of any other person, provided that the conditions set forth in 
subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph (1) are met.” Disponível em: < 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em: 11 de set. 2008. O 
texto está traduzido para o português disponível em <www.dct.mre.gov.br/e-commerce/seminario-e-
commerce-lei.html>. Acesso em: 14 de maio de 2002. 
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estabelece que a validade e obrigatoriedade de um contrato não pode ser questionada tão 

somente pelo fato deste contrato ter sido formado por troca de mensagens eletrônicas.92 

O art. 1293 impossibilita expressamente que as partes venham a negar 

validade a uma mensagem eletrônica pelo simples fato de estar em formato eletrônico. Este 

dispositivo pretende eliminar qualquer pré-conceito que se possa manifestar em detrimento 

das mensagens eletrônicas. Aliás, esta é uma preocupação constante e necessária para a 

consolidação do comércio eletrônico. 

Quanto à atribuição de autoria das mensagens eletrônicas, é de extrema 

valia analisar detalhadamente o art. 13 da lei, in verbis: 

 
Artigo 13 - Atribuição de mensagens de dados  
1) Uma mensagem eletrônica provém do remetente quando haja sido 
enviada pelo próprio remetente. 
2) Nas relações entre o remetente e o destinatário, uma mensagem 
eletrônica se considera proveniente do remetente se ela foi enviada: 
a) Por uma pessoa autorizada a agir em nome do remetente no tocante 
àquela mensagem eletrônica; 
b) Por um sistema de informação programado por, ou em nome do 
remetente, para operar automaticamente.94 

 
O parágrafo “2” do art. 13 presume a autoria do remetente quando a 

mensagem tenha sido enviada através de um sistema de informação programado para 

                                                
92 “Article 11 – Formation and validity of contracts – 1. In the context of contract formation, unless otherwise 
agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages. 
Where a data message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or 
enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose”. Disponível em: < 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em 14 de out. 2007. 
“Artigo 11 - Formação e validade dos contratos - 1) Salvo disposição em contrário das partes, na formação de 
um contrato, a oferta e sua aceitação podem ser expressas por mensagens eletrônicas. Não se negará validade 
ou eficácia a um contrato pela simples razão de que se utilizaram mensagens eletrônicas para a sua formação. 
2) As disposições deste artigo não se aplicam ao que segue: [...]” Disponível em <www.dct.mre.gov.br/e-
commerce/seminario-e-commerce-lei.html>. Acesso em: 14 de maio de 2002. 
93 “Article 12. Recognition by parties of data messages - (1) As between the originator and the addressee of a 
data message, a declaration of will or other statement shall not be denied legal effect, validity or 
enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message. (2) The provisions of this article 
do not apply to the following: [...].”Disponível em: < http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/ 
electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em: 14 de out. 2007: “Artigo 12 – Reconhecimento pelas partes 
das mensagens de dados - 1) Nas relações entre o remetente e o destinatário de uma mensagem eletrônica, 
não se negará validade ou eficácia a uma declaração de vontade ou outra declaração pela simples razão de 
que a declaração tenha sido feita por uma mensagem eletrônica. 2) As disposições deste artigo não se aplicam 
ao que segue: [...]” Disponível em <www.dct.mre.gov.br/e-commerce/seminario-e-commerce-lei.html>. 
Acesso em: 14 de maio de 2002. 
94 “Article 13. Attribution of data messages - (1) A data message is that of the originator if it was sent by the 
originator itself. (2) As between the originator and the addressee, a data message is deemed to be that of the 
originator if it was sent: (a) by a person who had the authority to act on behalf of the originator in respect of 
that data message; or (b) by an information system programmed by, or on behalf of, the originator to operate 
automatically.” Disponível em: < http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-
e.pdf>. Acesso em: 11 de set. 2008. O texto está traduzido para o português disponível em 
<www.dct.mre.gov.br/e-commerce/seminario-e-commerce-lei.html>. Acesso em: 14 de maio de 2002. 
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operar automaticamente, isto é, os denominados “electronic agents” (“agentes 

eletrônicos”- cf. subcapítulo 4.2.1). Portanto, a Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio 

eletrônico confere validade aos contratos celebrados, por exemplo, por intermédio de 

agentes eletrônicos responsabilizando como remetente o indivíduo que tenha autorizado ou 

programado para que tais programas de computadores realizassem certos negócios 

jurídicos online.  

Em continuidade ao que dispõe o art. 13 da soft law ora comentada, no 

parágrafo terceiro95, estabelecem-se hipóteses em que o destinatário tem direito de atribuir 

a autoria da mensagem eletrônica ao remetente, quais sejam: a) uso do procedimento 

previamente acordado entre as partes; b) quando a mensagem tenha sido enviada por 

pessoa que teve acesso ao sistema pelo próprio remetente. Estas hipóteses evitam a 

alegação de possíveis vícios do consentimento, em que o remetente pretenda alegar que 

não tenha sido ele que enviou a mensagem, mas o seu filho (cujo acesso fora possibilitado 

pelo próprio remetente). Esta conseqüência está em acordo com o princípio que proíbe o 

venire contra factum proprium. 

Para evitar tais conseqüências, o remetente deve notificar o destinatário de 

que a mensagem não é de sua autoria; ou demonstrar que destinatário tinha conhecimento 

ou deveria saber que a mensagem fora enviada por outrem (parágrafo “4” do art. 13):  

 
4) O parágrafo 3º deixará de aplicar-se: 
a) A partir do momento em que o destinatário houver sido informado 
pelo remetente de que a mensagem eletrônica não é de sua emissão, e 
haja disposto de um prazo razoável para agir de acordo; ou 
b) Nos casos previstos na alínea b) do parágrafo 3º, desde o momento em 
que o destinatário haja sabido ou devesse haver sabido, caso houvesse 
agido com a devida diligência ou empregado o procedimento pactuado, 
que a mensagem eletrônica não era do remetente.96 

                                                
95 “[...] 3) Nas relações entre o remetente e o destinatário, o destinatário tem direito a considerar uma 
mensagem eletrônica como sendo do remetente e a agir de acordo em qualquer das seguintes hipóteses: a) Se 
o destinatário houver aplicado corretamente um procedimento previamente aceito pelo remetente a fim de 
verificar se a mensagem eletrônica provinha do remetente; ou b) Se a mensagem eletrônica recebida pelo 
destinatário houver resultado dos atos de uma pessoa cujas relações com o remetente ou com qualquer agente 
do remetente lhe hajam dado acesso ao método usado pelo remetente para identificar a mensagem eletrônica 
como sendo sua.”  Original: “(3) As between the originator and the addressee, an addressee is entitled to 
regard a data message as being that of the originator, and to act on that assumption, if: (a) in order to 
ascertain whether the data message was that of the originator, the addressee properly applied a procedure 
previously agreed to by the originator for that purpose; or (b) the data message as received by the addressee 
resulted from the actions of a person whose relationship with the originator or with any agent of the 
originator enabled that person to gain access to a method used by the originator to identify data messages as 
its own.” Disponível em: < http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/compu- terrecords-e.pdf>. 
Acesso em: 11 de set. 2008. 
96 “(4) Paragraph (3) does not apply: (a) as of the time when the addressee has both received notice from the 
originator that the data message is not that of the originator, and had reasonable time to act accordingly; or 
(b) in a case within paragraph (3)(b), at any time when the addressee knew or should have known, had it 
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Por fim, o art. 13 ora analisado impõe, também, deveres ao destinatário que 

deve agir com diligência, ou seja, ele não pode agir considerando como se o remetente 

tenha enviado a mensagem eletrônica quando ele sabia ou deveria saber que fora outra 

pessoa: 

 
[...] 5) Sempre que uma mensagem eletrônica provenha do remetente ou 
se considere proveniente do remetente, ou sempre que o destinatário 
tenha direito a agir com base nessa presunção, o destinatário poderá, em 
suas relações com o remetente, considerar que a mensagem eletrônica 
recebido corresponde àquela que o remetente pretendeu enviar, e a agir 
de acordo. O destinatário não gozará deste direito quando saiba ou 
devesse saber, caso houvesse agido com a devida diligência ou 
empregado o procedimento pactuado, que a transmissão causou algum 
erro na mensagem eletrônica recebida. 
6) O destinatário poderá considerar cada mensagem eletrônica recebida 
como sendo uma mensagem eletrônica distinta e a agir de acordo, salvo 
na medida em que ela duplique outra mensagem eletrônica e o 
destinatário saiba ou devesse saber, caso houvesse agido com a devida 
diligência ou empregado o procedimento pactuado, que a mensagem era 
uma duplicata.97 

 

A lei possibilita (art. 14) 98 às partes estabelecerem como condição 

suspensiva para a formação do vínculo contratual o aviso de recebimento da mensagem 

eletrônica: 

                                                                                                                                              
exercised reasonable care or used any agreed procedure, that the data message was not that of the originator.” 
Disponível em: < http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em 11 
de set. 2008. O texto está traduzido para o português disponível em <www.dct.mre.gov.br/e-
commerce/seminario-e-commerce-lei.html>. Acesso em: 14 de maio 2002. 
97 “(5) Where a data message is that of the originator or is deemed to be that of the originator, or the 
addressee is entitled to act on that assumption, then, as between the originator and the addressee, the 
addressee is entitled to regard the data message as received as being what the originator intended to send, and 
to act on that assumption. The addressee is not so entitled when it knew or should have known, had it 
exercised reasonable care or used any agreed procedure, that the transmission resulted in any error in the data 
message as received. (6) The addressee is entitled to regard each data message received as a separate data 
message and to act on that assumption, except to the extent that it duplicates another data message and the 
addressee knew or should have known, had it exercised reasonable care or used any agreed procedure, that 
the data message was a duplicate.” Disponível em: < http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/ 
electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em: 11 de set. 2008. O texto está traduzido para o português 
disponível em <www.dct.mre.gov.br/e-commerce/seminario-e-commerce-lei.html>. Acesso em: 14 de maio 
de 2002. 
98 “Article 14. Acknowledgement of receipt (1) Paragraphs (2) to (4) of this article apply where, on or before 
sending a data message, or by means of that data message, the originator has requested or has agreed with the 
addressee that receipt of the data message be acknowledged. (2) Where the originator has not agreed with the 
addressee that the acknowledgement be given in a particular form or by a particular method, an 
acknowledgement may be given by (a) any communication by the addressee, automated or otherwise, or (b) 
any conduct of the addressee sufficient to indicate to the originator that the data message has been received. 
(3) Where the originator has stated that the data message is conditional on receipt of the acknowledgement, 
the data message is treated as though it has never been sent, until the acknowledgement is received. (4) 
Where the originator has not stated that the data message is conditional on receipt of the acknowledgement, 
and the acknowledgement has not been received by the originator within the time specified or agreed or, if no 
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Artigo 14 - Aviso de recebimento  
1) Os parágrafos de 2) a 4) deste artigo aplicam-se quando, durante, ou 
antes de enviar uma mensagem eletrônica, ou por meio desta mensagem 
eletrônica, o remetente solicite ou pactue com o destinatário que se 
acuse o recebimento da mensagem. 
2) Quando o remetente não houver pactuado com o destinatário que se 
acuse o recebimento de uma forma ou por um método particular, poderá 
ser acusado o recebimento mediante: 
a) Toda comunicação do destinatário, automática ou não, que indique ao 
remetente que a mensagem eletrônica foi recebida; ou 
b) Todo outro ato do destinatário que baste para o mesmo propósito.  
3) Quando o remetente houver declarado que os efeitos da mensagem 
eletrônica estarão condicionados à recepção de um aviso de 
recebimento, a mensagem eletrônica considerar-se-á como não tendo 
sido enviada enquanto não se haja recebido o aviso de recebimento. 
4) Quando o remetente não houver declarado que os efeitos da 
mensagem eletrônica estarão condicionados à recepção de um aviso de 
recebimento, e o aviso de recebimento não houver sido recebido pelo 
remetente dentro do prazo especificado ou pactuado ou, se nenhum 
prazo tiver sido especificado ou pactuado, dentro de um prazo razoável, 
o remetente poderá: 
a) Notificar o destinatário declarando que nenhum aviso de recebimento 
foi recebido e especificando um prazo razoável para que o aviso de 
recebimento deva ser recebido; e 
b) Caso o aviso de recebimento não seja recebida dentro do prazo 
especificado na alínea (a), o remetente poderá, dando notificação ao 
destinatário, tratar a mensagem como se ela nunca tivesse sido enviada, 
ou exercer qualquer outro direito disponível. 
5) Quando o remetente receba o aviso de recebimento do destinatário, 
presumir-se-á que este haja recebido a mensagem eletrônica pertinente. 
Esta presunção não implica que a mensagem eletrônica corresponda à 
mensagem recebida. 
6) Quando o aviso de recebimento especifique que a mencionada 
mensagem eletrônica cumpre com os requisitos técnicos pactuados ou 
previstos nas normas técnicas aplicáveis, presume-se que aqueles 
requisitos foram cumpridos. 
7) Salvo no que se refira ao envio ou recepção de mensagens eletrônicas, 
este artigo não tem por fim reger as conseqüências jurídicas que possam 
resultar tanto da própria mensagem quanto do aviso de seu recebimento. 
(grifo nosso) 

 

                                                                                                                                              
time has been specified or agreed, within a reasonable time, the originator: (a) may give notice to the 
addressee stating that no acknowledgement has been received and specifying a reasonable time by which the 
acknowledgement must be received; and (b) if the acknowledgement is not received within the time specified 
in subparagraph (a), may, upon notice to the addressee, treat the data message as though it had never been 
sent, or exercise any other rights it may have. (5) Where the originator receives the addressee’s 
acknowledgement of receipt, it is presumed that the related data message was received by the addressee. That 
presumption does not imply that the data message corresponds to the message received. (6) Where the 
received acknowledgement states that the related data message met technical requirements, either agreed 
upon or set forth in applicable standards, it is presumed that those requirements have been met. (7) Except in 
so far as it relates to the sending or receipt of the data message, this article is not intended to deal with the 
legal consequences that may flow either from that data message or from the acknowledgement of its receipt.” 
Disponível em: < http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em: 11 
de set. 2008. 
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Assim, percebe-se que a tendência da Lei Modelo da CNUDMI sobre 

comércio eletrônico é adotar a teoria da recepção nos contratos celebrados entre ausentes, 

que é detalhada no capítulo 3 (sobre o estudo comparado entre Brasil e Canadá). 

Além disso, o art. 1599 estabelece alguns critérios para a determinação do 

tempo e lugar da expedição e recebimento das mensagens eletrônicas: 

 

Artigo 15 - Tempo e lugar de despacho e recebimento das mensagens de 
dados 
1) Salvo convenção em contrário entre o remetente e o destinatário, o 
envio de uma mensagem eletrônica ocorre quando esta entra em um 
sistema de informação alheio ao controle do remetente ou da pessoa 
que enviou a mensagem eletrônica em nome do remetente. 
2) Salvo convenção em contrário entre o remetente e o destinatário, o 
momento de recepção de uma mensagem eletrônica é determinado como 
se segue: 
a) Se o destinatário houver designado um sistema de informação para o 
propósito de recebimento das mensagens eletrônicas, o recebimento 
ocorre: 
i) No momento em que a mensagem eletrônica entra no sistema de 
informação designado; ou 
ii) Se a mensagem eletrônica é enviada para um sistema de informação 
do destinatário que não seja o sistema de informação designado, no 
momento em que a mensagem eletrônica é recuperada pelo 
destinatário. 
b) Se o destinatário não houver designado um sistema de informação, o 
recebimento ocorre quando a mensagem eletrônica entra no sistema de 
informação do destinatário. 
3) Aplica-se o parágrafo 2) ainda que o sistema de informação esteja 
situado num lugar distinto do lugar onde a mensagem eletrônica se 
considere recebida de acordo com o parágrafo 4). 
4) Salvo convenção em contrário entre o remetente e o destinatário, uma 

mensagem eletrônica se considera expedida no local onde o 

                                                
99 “Article 15. Time and place of dispatch and receipt of data messages (1) Unless otherwise agreed between 
the originator and the addressee, the dispatch of a data message occurs when it enters an information system 
outside the control of the originator or of the person who sent the data message on behalf of the originator. 
(2) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, the time of receipt of a data message is 
determined as follows: (a) if the addressee has designated an information system for the purpose of receiving 
data messages, receipt occurs: (i) at the time when the data message enters the designated information 
system; or (ii) if the data message is sent to an information system of the addressee that is not the designated 
information system, at the time when the data message is retrieved by the addressee; (b) if the addressee has 
not designated an information system, receipt occurs when the data message enters an information system of 
the addressee. (3) Paragraph (2) applies notwithstanding that the place where the information system is 
located may be different from the place where the data message is deemed to be received under paragraph 
(4). (4) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, a data message is deemed to be 
dispatched at the place where the originator has its place of business, and is deemed to be received at the 
place where the addressee has its place of business. For the purposes of this paragraph: (a) if the originator or 
the addressee has more than one place of business, the place of business is that which has the closest 
relationship to the underlying transaction or, where there is no underlying transaction, the principal place of 
business; (b) if the originator or the addressee does not have a place of business, reference is to be made to its 
habitual residence.” Disponível em: < http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-
e.pdf>. Acesso em: 14 de out. 2007. 
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remetente tenha seu estabelecimento e recebida no local onde o 

destinatário tenha o seu estabelecimento. Para os fins do presente 

parágrafo: 

a) se o remetente ou o destinatário têm mais de um estabelecimento, o 

seu estabelecimento é aquele que guarde a relação mais estreita com a 

transação subjacente ou, caso não exista uma transação subjacente, o seu 

estabelecimento principal; 

b) se o remetente ou o destinatário não possuírem estabelecimento, se 

levará em conta a sua residência habitual. (grifo nosso) 

 

A “Segunda Parte” da Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico 

(“Comércio Eletrônico em Áreas Específicas”) traz disciplinas (arts. 16 e 17) sobre 

transporte de mercadorias (cap. I). Desnecessário comentar tais dispositivos, pois são de 

pouca utilidade na medida em que o contrato de transporte está mais bem regulamentado 

pelas legislações de todos os países. A menção que se faz ao contrato de transporte deve-se 

ao fato de que o comércio eletrônico opera-se entre pessoas que residam em localidades 

distintas; portanto, sempre será necessário transportar a mercadoria para a residência do 

adquirente ou para onde este indicar. Todavia, a soft law, neste aspecto, não acrescenta 

nada que possa ser colocado em relevo neste trabalho. 

Em suma, a doutrina100 conclui, com razão, que a lei modelo da CNUDMI 

não pretende se sobrepuser às leis que vigoram nos países. Ela pretende orientar os países 

facilitando a adaptação dos atuais instrumentos eletrônicos no sistema jurídico tradicional 

considerando-os “equivalentes funcionais” dos instrumentos já conhecidos e existentes. 

Mas os trabalhos da CNUDMI não pararam por aqui, percebeu-se a 

relevância das assinaturas eletrônicas para a tão almejada consolidação do comércio 

eletrônico. Desta forma, esta Comissão concluiu os estudos sobre este tema, elaborando 

uma lei modelo específica sobre assinatura eletrônica, que semelhantemente à lei modelo 

sobre comércio eletrônico, pretende guiar os países na adoção de uma lei sobre este 

assunto. Portanto, não se pode deixar de mencionar, ainda que brevemente, a lei modelo 

sobre assinaturas eletrônicas da CNUDMI. 

 

                                                
100 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança …, op. cit., p. 139. 



 113 

1.3.1.1.3 Lei modelo da CNUDMI sobre assinatura eletrônica (2001) 
 
 

A Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil Internacional 

(CNUDMI) elaborou, em 12 de dezembro de 2001, uma lei modelo sobre assinatura 

eletrônica, composta por apenas 12 artigos.101 

Em linhas gerais, o art. 1º delimita a esfera de aplicação desta lei, cuja 

interpretação deve ser feita em conjunto com o art. 2º, que traz algumas definições 

relevantes102. O art. 3º regulamenta a igualdade do tratamento que deve ser dado às 

assinaturas eletrônicas em comparação com as assinaturas de próprio punho, estabelecendo 

o princípio da neutralidade tecnológica103. Seguindo, o art. 4º (sobre interpretação da lei 

modelo) e art. 5º (sobre a possibilidade de alteração dos dispositivos da lei mediante 

acordo entre as partes). Além disso, a lei estabelece requisitos da assinatura eletrônica 

(arts. 6º e 7º), bem como as condutas do signatário (art. 8º), das autoridades certificadoras 

(art. 9º) e de outras partes (art. 11). Outrossim, a lei modelo coloca em relevo o princípio 

da confiança (arts. 10 e 11). E, finalmente, o art. 12 estabelece o reconhecimento de 

certificados e assinaturas eletrônicas estrangeiras (princípio da não-discriminação). 

O objetivo da lei modelo sobre assinatura eletrônica é facilitar o uso das 

mesmas conferindo igual tratamento entre os documentos assinados de próprio punho e os 

documentos assinados eletronicamente. Esta lei modelo tem como norte o princípio da 

neutralidade tecnológica, ou seja, ela não adota nenhuma tecnologia especial, mas não se 

pode negar a influência do sistema de criptografia de chaves pública e privada.104 

                                                
101 Disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em: 
14 de out. 2007. 
102 Assim como a lei modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico, a lei modelo sobre assinatura eletrônica 
não afasta as normas de proteção do consumidor. MENKE, Fabiano. Assinatura eletrônica: aspectos 

jurídicos no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 90. 
103 “Nothing in this Law, except article 5, shall be applied so as to exclude, restrict or deprive of legal effect 
any method of creating an electronic signature that satisfies the requirements referred to in article 6, 
paragraph 1, or otherwise meets the requirements of applicable law.” (grifo nosso) “Nenhum dispositivo 
desta lei, salvo o art. 5, será aplicado de maneira que exclua, restrinja ou retire efeito jurídico de qualquer 
método de criação de assinatura eletrônica que satisfaça os requisitos mencionados no art. 6, par. 1, ou que 
satisfaça os requisitos estabelecidos pela lei aplicável”. (tradução livre) 
104 “The objectives of the Model Law, which include enabling or facilitating the use of electronic signatures 
and providing equal treatment to users of paper-based documentation and users of computer-based 
information, are essential for fostering economy and efficiency in international trade. By incorporating the 
procedures prescribed in the Model Law (and also the provisions of the UNCITRAL Model Law on 
Electronic Commerce) in its national legislation for those situations where parties opt to use electronic means 
of communication, an enacting State would appropriately create a media-neutral environment. The media-
neutral approach also used in the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce is intended to provide in 
principle for the coverage of all factual situations where information is generated, stored or communicated, 
irrespective of the medium on which such information may be affixed (see the Guide to Enactment of the 
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No entanto, critica-se105 o excesso de neutralidade tecnológica, porque pode 

ocasionar um “vazio técnico-jurídico apto a ser preenchido por qualquer tecnologia, 

frustrando irremediavelmente os anseios de interoperabilidade [...]”. 

Em que pese tais considerações, a abertura manifesta desta soft law é 

proposital tendo em vista a alta velocidade em que se desenvolvem as novas tecnologias. 

Portanto, parece-nos um ponto extremamente positivo da lei modelo, sendo que as 

tecnologias a serem adotadas deverão constar em regulamentos, portarias e outras 

instruções normativas. Estes, por sua vez, devem indicar um rol das tecnologias aceitas em 

um dado momento, podendo ser alterados com maior facilidade haja vista o 

desenvolvimento científico.106 

Não se pode deixar de trazer à lume o art. 6º 107 da lei modelo da CNUDMI 

sobre assinatura eletrônica, cujo objetivo é igualar os efeitos jurídicos da assinatura 

eletrônica e da assinatura manuscrita (ou de próprio punho), estabelecendo o que segue: 

 
1. Sempre que a lei exigir a assinatura de uma pessoa, este requisito é 

suprido em relação à mensagem de dados caso uma assinatura eletrônica 

                                                                                                                                              
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, para. 24). The words “a medianeutral environment”, as 
used in the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, reflect the principle of non-discrimination 
between information supported by a paper medium and information communicated or stored electronically. 
The new Model Law equally reflects the principle that no discrimination should be made among the various 
techniques that may be used to communicate or store information electronically, a principle that is often 
referred to as “technology neutrality” (A/CN.9/484, para. 23).” Disponível em: < 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. Acesso em: 14 de out. 2007. 
105 MENKE, Fabiano. Assinatura eletrônica..., op. cit., p. 92. 
106 Esta técnica legislativa ocorre no Direito Penal (norma penal em branco), e. g., em que o art. 1º, par. único 
e art. 66 da Lei n. 11.343, de 08;10;2006, que remete  às “[...] leis ou listas atualizadas periodicamente pelo 
Poder Executivo da União”, atualmente esta lista é a portaria SVS/MS 344, de 12 de maio de 1998. Assim, 
em se adotando uma lei sobre assinatura eletrônica, os métodos a serem considerados devem ser 
estabelecidos em portaria de um órgão específico do Poder Público, cuja tarefa seria pesquisas e estudos 
acerca das tecnologias confiáveis utilizadas para as assinaturas eletrônicas. 
107 “Article 6. Compliance with a requirement for a signature - 1. Where the law requires a signature of a 
person, that requirement is met in relation to a data message if an electronic signature is used that is as 
reliable as was appropriate for the purpose for which the data message was generated or communicated, in 
the light of all the circumstances, including any relevant agreement. 2. Paragraph 1 applies whether the 
requirement referred to therein is in the form of an obligation or whether the law simply provides 
consequences for the absence of a signature. 3. An electronic signature is considered to be reliable for the 
purpose of satisfying the requirement referred to in paragraph 1 if: (a) The signature creation data are, within 
the context in which they are used, linked to the signatory and to no other person; (b) The signature creation 
data were, at the time of signing, under the control of the signatory and of no other person; (c) Any alteration 
to the electronic signature, made after the time of signing, is detectable; and (d) Where a purpose of the legal 
requirement for a signature is to provide assurance as to the integrity of the information to which it relates, 
any alteration made to that information after the time of signing is detectable. 4. Paragraph 3 does not limit 
the ability of any person: (a) To establish in any other way, for the purpose of satisfying the requirement 
referred to in paragraph 1, the reliability of an electronic signature; or (b) To adduce evidence of the non-
reliability of an electronic signature. 5. The provisions of this article do not apply to the following: [...]”. 
(tradução livre) Disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ computerrecords-
e.pdf>. Acesso em: 14 de out.2007. 
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seja usada, e desde que esta seja confiável e apropriada aos fins para os 

quais tal mensagem tenha sido gerada e comunicada, tendo em vista as 

circunstâncias, bem como quaisquer acordos relevantes. 

2. O parágrafo 1 aplica-se sempre que o requisito mencionado esteja na 

forma de uma obrigação ou quando a lei aponte as conseqüências da 

falta de assinatura. 

3. Uma assinatura eletrônica é considerada confiável para os fins de 

satisfazer os requisitos estabelecidos no parágrafo 1 quando: 

(a) os dados da criação da assinatura sejam, dentro do contexto em que 

tenham sido usados, relacionado apenas ao signatário e não a outrem; 

(b) os dados da criação da assinatura estavam, ao tempo da assinatura, 

sob o controle exclusive do signatário e de ninguém mais; 

(c) qualquer alteração na assinatura eletrônica, feita depois da assinatura, 

seja detectável; e 

(d) quando um objetivo do requisito legal para a assinatura conferir 

segurança quanto à integridade da informação a que se relaciona a 

assinatura, sendo que qualquer alteração feita depois da assinatura possa 

ser detectada. 

4. O parágrafo 3 não limita a possibilidade de qualquer pessoa: 

(a) estabelecer outros modos de satisfazer os requisitos mencionados no 

parágrafo 1, a confiabilidade de uma assinatura eletrônica; ou 

(b) apontar provas de não-confiabilidade na assinatura eletrônica. 

5. Os dispositivos deste artigo não se aplicam ao seguinte: [...]. 

 

O art. 7º da Lei Modelo CNUDMI sobre comércio eletrônico menciona 

outros critérios para a assinatura eletrônica, complementando o artigo anterior.108 

Em síntese, a lei modelo da CNUDMI sobre assinatura eletrônica favorece a 

segurança do comércio eletrônico, na medida em que estabelece requisitos para a 

equiparação da assinatura eletrônica à assinatura manuscrita. Além de estabelecer critérios 

                                                
108 “Article 7. Signature. (1) Where the law requires a signature of a person, that requirement is met in 
relation to a data message if: (a) a method is used to identify that person and to indicate that person’s 
approval of the information contained in the data message; and (b) that method is as reliable as was 
appropriate for the purpose for which the data message was generated or communicated, in the light of all the 
circumstances, including any relevant agreement. (2) Paragraph (1) applies whether the requirement therein 
is in the form of an obligation or whether the law simply provides consequences for the absence of a 
signature.” Disponível em: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/computerrecords-e.pdf>. 
Acesso em: 14 de out. 2007. 
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para a uniformização das regras atinentes à assinatura digital, evitando que se adote 

soluções e padrões tão díspares a ponto de fragilizar as tratativas eletrônicas. 

Dando continuidade ao estudo dos trabalhos desenvolvidos pela CNUDMI, 

elaborou-se também regras sobre a utilização das comunicações eletrônicas nos contratos 

internacionais, cuja análise é necessária para se atingir a completude destes estudos. 

 

 

1.3.1.2 Comissão das Nações Unidas sobre a utilização das comunicações 
eletrônicas nos contratos internacionais (2005) 
 

Recentemente, em 23 de novembro de 2005, a Comissão das Nações Unidas 

para o Direito Mercantil Internacional elaborou uma Convenção109 sobre a utilização das 

comunicações eletrônicas nos contratos internacionais.110 

Esta convenção é o resultado da intensa globalização econômica. Esta 

convenção interfere diretamente no comércio eletrônico, haja vista a real e comum 

possibilidade de um indivíduo residente em determinado Estado contratar com outro que 

resida em outro país. Assim, esta convenção delimita seu âmbito de aplicação, no art. 1º, 

estabelecendo que111: 

 
Capítulo I – Esfera de aplicação. Artigo 1 – Escopo da aplicação. 1. Esta 
Convenção se aplica ao uso de comunicações eletrônicas para a 
formação ou execução de um contrato entre partes cujo 
estabelecimento esteja localizado em diferentes Estados. 2. O fato de 
as partes terem seus estabelecimentos em Estados distintos deve ser 

                                                
109 Sobre as principais diferenças entre uma Lei Modelo (soft law) e uma Convenção vide MENKE, Fabiano. 
Assinatura eletrônica...., op. cit., p. 89: “Diferentemente das convenções, a adoção da lei modelo por parte de 
um país não demanda a notificação da Organização das Nações Unidas ou de outros países, ainda que a ONU 
recomende a comunicação à Secretaria da Uncitral. A incorporação de uma lei modelo é muito mais flexível 
do que a de uma convenção: dispositivos poderão ser alterados ou deixados de lado, enquanto que nas 
convenções a possibilidade de alteração do texto original deliberado pelas nações é muito mais restrita, 
limitada às reservas, sendo que as convenções sobre direito comercial, geralmente, ou as proíbem 
integralmente ou admitem muito poucas e específicas”.   
110 Disponível em: 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/488/80/PDF/N0548880.pdf?OpenElement>. Acesso, em: 
14 de out. de 2007. 
111“ Chapter I - Sphere of application. Article 1 - Scope of application. 1. This Convention applies to the use 
of electronic communications in connection with the formation or performance of a contract between parties 
whose places of business are in different States. 2. The fact that the parties have their places of business in 
different States is to be disregarded whenever this fact does not appear either from the contract or from any 
dealings between the parties or from information disclosed by the parties at any time before or at the 
conclusion of the contract. 3. Neither the nationality of the parties nor the civil or commercial character of the 
parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the application of this Convention”. 
(tradução livre)  Disponível em:  
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/488/80/PDF/N0548880.pdf?OpenElement>. Acesso em: 
14 de out. de 2007. 
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desconsiderado sempre que este fato não se faça constar nem do contrato 
nem das tratativas entre as partes ou quando tal informação não tenha 
sido prestada pelas partes antes da conclusão do contrato. 3. Nem a 
nacionalidade das partes, nem o caráter civil ou comercial das mesmas 
ou do contrato pode ser tomado em consideração para se determinar a 
aplicação desta Convenção. (grifo nosso) 

 
Dentre os países signatários estão: - República da África Central (assinatura 

em 27 de fevereiro de 2006); - China (assinatura em 6 de julho de 2006); - Colômbia 

(assinatura em 27 setembro de 2007); - (República Islâmica do) Irã (assinatura em 26 de 

setembro de 2007); - Líbano (assinatura em 22 de maio de 2006); - Madagascar (assinatura 

em 19 de setembro de 2006); - Montenegro (assinatura em 27 de setembro de 2007); - 

Panamá (assinatura em 25 de setembro de 2007); - Paraguai (assinatura em 26 de março de 

2007); - Filipinas (assinatura em 25 de setembro de 2007); - Federação da Rússia 

(assinatura em 25 de abril de 2007); - Senegal (assinatura em 7 de abril de 2006); - Serra 

Leoa (assinatura em 21 de setembro de 2006); - Cingapura (assinatura em 6 julho de 

2006); e, - Sri Lanka (assinatura em 6 de julho de 2006).112 

Apesar do Brasil não ter assinado esta Convenção, é necessário que se tome 

as medidas nela descritas para se fazer inserir no mercado internacional, seguindo o fluxo 

dos países em geral, haja vista a inegável realidade do comércio eletrônico internacional, 

potencializado pelo crescente uso da internet. 

No art. 8º 113 (capítulo III – Uso de comunicação eletrônica nos contratos 

internacionais) da convenção, estabelece-se a validade dos contratos formados por meio de 

comunicação eletrônica: 

 
Art. 8 – Reconhecimento legal das comunicações eletrônicas. 
1. Uma comunicação ou um contrato não pode ser reputado inválido 
ou não obrigatório pelo simples fato de ter sido formado através de 
comunicação eletrônica. 
2. Nenhum dispositivo desta Convenção obriga que a parte use ou aceite 
a comunicação eletrônica, mas o consentimento da parte para tanto pode 
ser manifesto por sua conduta. (grifo nosso) 

 

                                                
112 Disponível em: <http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce 
/2005Convention_status.html>. Acesso em: 14 de out.de 2007. 
113 “Chapter III - Use of electronic communications in international contracts - Article 8 - Legal recognition 
of electronic communications 1. A communication or a contract shall not be denied validity or enforceability 
on the sole ground that it is in the form of an electronic communication. 2. Nothing in this Convention 
requires a party to use or accept electronic communications, but a party’s agreement to do so may be inferred 
from the party’s conduct.” Disponível em: <http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral 
_texts/electronic_commerce/2005Convention_status.html>. Acesso em: 14 de out. de 2007. 
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Constata-se a semelhança entre este dispositivo e o art. 11 da Lei Modelo da 

CNUDMI sobre comércio eletrônico (supra comentado). Além disso, a Convenção tutela a 

liberdade das partes (autonomia privada), que podem optar em contratar ou não, bem como 

escolher os meios para tanto. No entanto, a Convenção ressalta a conduta do indivíduo 

como fator para imputar a aceitação e uso da comunicação eletrônica como meio para se 

concluir determinado contrato. 

Com relação à difícil tarefa de se determinar o tempo e o lugar do envio e 

do recebimento de uma comunicação eletrônica, para fins inclusive de definir qual será a 

legislação aplicável e o juízo competente, o art. 10114 da Convenção estabelece: 

 
Artigo 10 – Tempo e lugar de despacho e recebimento da comunicação 
eletrônica. 1. O tempo de despacho de uma comunicação eletrônica dá-
se quando esta deixa o sistema de informação que esteja sob o controle 
do originário ou da parte que a enviou em nome deste ou, quando a 
comunicação eletrônica tenha saído do sistema de informação sob 
controle do originário ou da parte que a tenha enviado em nome deste, o 
tempo é considerado quando a comunicação eletrônica é recebida. 2. O 
tempo do recebimento de uma comunicação eletrônica é quando ela 
esteja disponível e acessível pelo destinatário em um endereço eletrônico 
designado pelo destinatário. O tempo do recebimento de uma 
comunicação eletrônica em outro endereço eletrônico determina-se pela 
possibilidade de armazenamento pelo destinatário naquele endereço ou 
quando o destinatário tome conhecimento de que a comunicação fora 
enviada para aquele endereço eletrônico. Uma comunicação eletrônica 
presume-se possível de ser armazenada pelo destinatário quando alcance 
o endereço eletrônico deste. 

 
Em linhas gerais, considera-se uma mensagem eletrônica enviada quando 

esta deixa o sistema de informação daquela pessoa que a originou; e, é tida por recebida, 

quando a mensagem eletrônica entra no sistema de informação do destinatário (observando 

o endereço eletrônico por ele indicado). Com relação à determinação do local, segue este 

artigo 10, no parágrafo 3º e seguintes:115 

                                                
114 “Article 10 - Time and place of dispatch and receipt of electronic communications. 1. The time of dispatch 
of an electronic communication is the time when it leaves an information system under the control of the 
originator or of the party who sent it on behalf of the originator or, if the electronic communication has not 
left an information system under the control of the originator or of the party who sent it on behalf of the 
originator, the time when the electronic communication is received. 2. The time of receipt of an electronic 
communication is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at an electronic 
address designated by the addressee. The time of receipt of an electronic communication at another electronic 
address of the addressee is the time when it becomes capable of being retrieved by the addressee at that 
address and the addressee becomes aware that the electronic communication has been sent to that address. An 
electronic communication is presumed to be capable of being retrieved by the addressee when it reaches the 
addressee’s electronic address.[…]” Disponível em: <http://www.uncitral.org/uncitral/ 
en/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention_status.html> . Acesso em: 14 de out. 2007. 
115  “[…] 3. An electronic communication is deemed to be dispatched at the place where the originator has its 
place of business and is deemed to be received at the place where the addressee has its place of business, as 
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3. Uma comunicação eletrônica é considerada despachada no lugar onde 
o seu originatário tenha seu estabelecimento comercial e considerada 
recebida onde o destinatário tenha o seu estabelecimento comercial, nos 
termos do art. 6. 4. O parágrafo 2º deste artigo aplica-se mesmo nos 
casos em que o local do sistema de informação que sirva de suporte ao 
endereço eletrônico esteja localizado em lugar distinto de onde a 
comunicação eletrônica é considerada recebida nos termos do parágrafo 
3º deste artigo. 

 
Assim, para se determinar o local de envio e recebimento da comunicação 

eletrônica, deve-se considerar, respectivamente, o local do estabelecimento comercial da 

parte que originou a mensagem e do seu destinatário. 

Seguindo, o art. 11116 determina que a utilização de um sistema de 

informação que contenha elementos caracterizadores de um negócio jurídico, e que se 

destine ao público em geral, deve ser considerado um convite para fazer proposta 

(“invitation to treat”); a menos que se indique claramente que se trata de uma proposta 

que se torna obrigatória quando aceita. Veja que este dispositivo pretende proteger a 

pessoa que disponibiliza serviços e produtos pela internet, haja vista a impossibilidade de 

controle do acesso de interessados à informação que foi vinculada, podendo gerar uma 

situação de risco, por exemplo, viabilidade do estoque do fornecedor. Por isso, trata-se 

como um convite a fazer proposta, assim, o interessado, ao entrar em contato com o 

fornecedor, faz, na verdade, uma proposta que poderá ser aceita ou não pelo fornecedor. 

O art. 12 da Convenção cuida de um tema muito polêmico tratado no 

subcapítulo 4.2.1 desta tese, sobre a contratação mediante agentes eletrônicos, dispondo 

que tais contratos são válidos e vinculam as partes.117 

                                                                                                                                              
determined in accordance with article 6. 4. Paragraph 2 of this article applies notwithstanding that the place 
where the information system supporting an electronic address is located may be different from the place 
where the electronic communication is deemed to be received under paragraph 3 of this article.” Disponível 
em: <http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention_status.html>. 
Acesso em: 14 de out. de 2007. 
116 “Article 11 - Invitations to make offers. A proposal to conclude a contract made through one or more 
electronic communications which is not addressed to one or more specific parties, but is generally accessible 
to parties making use of information systems, including proposals that make use of interactive applications 
for the placement of orders through such information systems, is to be considered as an invitation to make 
offers, unless it clearly indicates the intention of the party making the proposal to be bound in case of 
acceptance.” (grifo nosso) Disponível em: <http://www.uncitral.org/uncitral/en/ 
uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention_status.html>. Acesso em: 14 de out. de 2007. 
117 “Article 12 - Use of automated message systems for contract formation. A contract formed by the 
interaction of an automated message system and a natural person, or by the interaction of automated message 
systems, shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that no natural person reviewed or 
intervened in each of the individual actions carried out by the automated message systems or the resulting 
contract.” Disponível em: 
<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention_status.html>. 
Acesso em: 14 de out. de 2007. 
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O art. 13 disciplina o dever de informação, na medida em que se devem 

disponibilizar os termos e cláusulas contratuais de forma fácil e acessível a todos. E o art. 

14 regulamenta as conseqüências de possíveis erros na comunicação eletrônica, conferindo 

às partes o direito de corrigir eventuais erros no envio e/ou recebimento de uma mensagem 

eletrônica.118 

Em síntese, esta Convenção representa um trabalho mais eficaz da ONU 

que pretende uniformizar e disciplinar aspectos relevantes em torno do comércio eletrônico 

internacional. Além desta Convenção, ressaltem-se, também, os trabalhos da ONU sobre 

comércio e desenvolvimento, que tem estabelecido como prioridade os estudos sobre o 

comércio eletrônico. 

 

 

1.3.1.3 Conferência das Nações Unidas sobre comércio e 
desenvolvimento (UNCTAD) 
 

Os estudos e trabalhos desenvolvidos pela Conferência das Nações Unidas 

sobre comércio e desenvolvimento (UNCTAD) 119 são valiosos para se alcançar profícuos 

resultados na investigação sobre comércio eletrônico. 

Uma destas conferências deu origem à Resolução 2.205 (XXI), de 17 de 

dezembro de 1966, em que se determinou a necessidade de efetivar uma harmonização 

progressiva do direito, unificando as leis internacionais sobre comércio. Foi, inclusive, esta 

resolução que fundamentou todas as leis modelos CNUDMI, como se infere das 

exposições de motivos das leis modelos e da Convenção analisadas anteriormente. 

Ressalte-se o relatório da conferência anual de 2004, que avaliou os 

aspectos positivos e negativos do comércio eletrônico por todo o mundo, apontando o 

                                                
118 “Article 14 - Error in electronic communications. 1. Where a natural person makes an input error in an 
electronic communication exchanged with the automated message system of another party and the automated 
message system does not provide the person with an opportunity to correct the error, that person, or the party 
on whose behalf that person was acting, has the right to withdraw the portion of the electronic 
communication in which the input error was made if: (a) The person, or the party on whose behalf that person 
was acting, notifies the other party of the error as soon as possible after having learned of the error and 
indicates that he or she made an error in the electronic communication; and (b) The person, or the party on 
whose behalf that person was acting, has not used or received any material benefit or value from the goods or 
services, if any, received from the other party. 2. Nothing in this article affects the application of any rule of 
law that may govern the consequences of any error other than as provided for in paragraph 1.”  Disponível 
em: <http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention_status.html>. 
Acesso em: 14 de out. de 2007. 
119 United Nations Conference on Trade and Development [tradução livre]. 
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crescente número de usuários de internet nos países em desenvolvimento, como é o caso 

do Brasil.120 

O relatório anual de 2004 aponta a vulnerabilidade das pequenas empresas e 

a dificuldade delas se inserirem no comércio eletrônico. Estatísticas demonstraram que as 

pequenas empresas utilizam a internet, predominantemente, como meio de comunicação 

(e-mails) e para divulgar seus produtos (estabelecendo uma página na internet). Contudo só 

isto não é suficiente para que as pequenas empresas, sediadas nos países em 

desenvolvimento, insiram-se no mercado global digitalizado:121 

 
O Relatório conclui que o acesso à Internet não é um problema central 
para a maioria das empresas – até mesmo porque as conexões são lentas 
na maior parte dos casos. Mais difícil ainda é a integralização completa 
das funções empresariais dessas empresas ao uso das tecnologias de 
comunicação de informação (ICT), mormente para as pequenas e médias 
empresas sediadas nos países em desenvolvimento. Pesquisas, também, 
confirmam que houve certa evolução com relação à adoção de ICT pelas 
empresas. Para as pequenas e médias empresas, isto foi facilitado a partir 
do uso dos Computadores Pessoais (PC), agora conectado à Internet, 
utilizando o e-mail, e estabelecendo uma página na Internet. Todavia, a 
introdução da Internet em suas atividades empresariais (interna e 
externa, inclusive o comércio eletrônico) não segue o modelo das 
grandes empresas, cujas atividades caracterizam-se pela automação de 
seus negócios.  

 

Tendo em vista esta situação peculiar das pequenas e médias empresas, 

sugere-se, no capítulo, a extensão da proteção jurídica do consumidor às pequenas e 

médias empresas quando lidam com outras multinacionais, hipótese em que se configura a 

real hipossuficiência e vulnerabilidade daquelas. Nossa posição está, portanto, amparada 

nas conclusões dos Relatórios desenvolvidos pela UNCTAD. 

                                                
120 “Do ponto de vista da posição entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, a situação 
continuou a caminhar para o crescente uso da internet nos países em desenvolvimento, todavia este uso 
concentra-se em um pequeno número de países. Cinco países (China, Coréia, Índia, Brasil e México) que 
somam 61,52 por cento de todos os usuários da internet nos países em desenvolvimento”. (tradução livre).  
“From the point of view of the relative positions of developed and developing countries, the situation has  
continued to move towards a growing presence of developing countries on the Internet, although this  
remains largely concentrated in a relatively small number of nations. Five countries (China, Republic of  
Korea, India, Brazil and Mexico) account for 61.52 per cent of all Internet users in the developing world.” 
Disponível em: <http:www.unctad.org.>. Acesso em: 14 de out. de 2007. 
121 Idem ibidem, p. xx (tradução livre): “The Report concludes that getting access to the Internet is not a 
major problem for most firms – even if connections are mostly slow. Much more difficult is to fully integrate 
the companies’ business functions using ICTs, and even more so for SMEs in developing countries. The 
surveys also confirm that there is a certain evolution over time that all companies will go through when 
adopting ICTs. For SMEs, it is relatively easy to start using PCs, then connect to the Internet using e-mail, 
and thereafter set up a web page. However, introducing the Internet into their business activities (internal or 
external, including e-commerce) does not follow straight away and larger companies are more likely to 
automate their business processes (and to do so earlier) than smaller companies.” 
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Não é apenas este órgão das Nações Unidas que se preocupa com o estudo 

de algumas questões relevantes atinentes ao comércio eletrônico, a Organização Mundial 

do Comércio, também, tem se dedicado ao tema, inclusive com relação aos interesses dos 

países em desenvolvimento. 

 

 

1.3.2 Organização Mundial do Comércio (OMC) 
 

Preliminarmente, é necessário tecer algumas considerações do surgimento 

da OMC. Após a Segunda Guerra Mundial, alguns países firmaram, em 1947, o Acordo 

Geral de Tarifas e Comércio122 (GATT), com o objetivo de harmonizar as políticas 

aduaneiras entre os Estados signatários. 

Posteriormente, ao cabo da Rodada do Uruguai (iniciada em setembro de 

1986 e finalizada em abril de 1994), os Estados-Membros transformaram o GATT na 

Organização Mundial do Comércio. Na fase de criação da OMC, o tema “comércio 

eletrônico” era muito insipiente, por isso não foi colocado em pauta ab initio. Todavia, a 

importância do comércio eletrônico foi reconhecida pela OMC em 20 de maio de 1998, 

através da Declaração Ministerial sobre Comércio Eletrônico, realizada na sede da 

OMC (Genebra, Suíça). Esta declaração estabeleceu um programa de trabalho, a fim de 

examinar as questões relativas a este tema. 

O comércio eletrônico e as questões que este envolve são divididas em três 

categorias, a saber: a) serviços; b) bens; e c) propriedade intelectual. De maneira que a 

OMC destinou três órgãos distintos para estudar cada um destes temas, respectivamente; 

pelos seguintes órgãos respectivamente: a) Conselho do Comércio de Serviços; b) 

Conselho do Comércio de Bens; e c) Conselho da Proteção à Propriedade Intelectual.123 

A Declaração Global sobre Comércio Eletrônico (1998), resultado da 

segunda Conferência Ministerial em Genebra124, inseriu o tema no parágrafo 34 da 

Declaração de Doha, sendo discutido na 5ª Conferência Ministerial realizada em Cancun 

(2003).125 

                                                
122 General Agreement on Tariffs and Trade - GATT 
123 FINLELSTEIN, Maria Eugênia Reis. Aspectos Jurídicos do Comércio Eletrônico. 2003. Porto Alegre: 
Síntese, 2004. p. 95. 
124 The Geneva Ministerial Declaration on Global Electronic Commerce. Disponível em:  
<http://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/mindec1_e.html>. Acesso em: 16 de maio de 2004. 
125 THORSTENSEN, Vera. OMC – Organização Mundial do Comércio: as regras do comércio 

internacional e a rodada do milênio. São Paulo: Aduaneiras, 1999. P. 354 – 355. 
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Neste parágrafo, reconheceu-se a importância do tema devido às vantagens 

e desafios criados pelo comércio eletrônico, determinando que os Estados-Membros da 

OMC regulamentem as práticas comerciais no contexto do comércio eletrônico, 

harmonizando-as com os direitos dos consumidores. 

A regulamentação do comércio eletrônico implica em divisão de 

responsabilidades entre o setor público e o setor privado. No entanto, para que a OMC 

tenha competência para disciplinar alguma matéria em específico, devem-se preencher 

alguns requisitos, quais sejam: a) a matéria deve estar dentro da autoridade da OMC; b) a 

matéria deve ser substancial; c) a matéria deve possibilitar que a OMC obrigue seus 

Estados-Membros a cumprir regras estabelecidas por ela; e d) a matéria deve envolver 

coordenação internacional, havendo a necessidade da OMC, como organização 

internacional que cuida de questões multilaterais do comércio, proporcionar um foro ideal 

para essa coordenação.126 

Portanto, percebeu-se que tais critérios são preenchidos no caso do 

comércio eletrônico, por estar dentro da autoridade da OMC que se dedica a harmonizar as 

políticas aduaneiras entre os países; é matéria substancial; podendo, inclusive, obrigar os 

Estados-Membros a cumprirem as regras determinadas pela OMC neste setor; e, evidente 

que o bom desenvolvimento do comércio eletrônico implica em uma efetiva coordenação 

internacional. 

Além disso, pela própria realidade do comércio eletrônico, caracterizado 

pela venda, distribuição de produtos e prestação de serviços, por meio de redes de 

telecomunicação, cujos principais instrumentos são o computador, a linha telefônica ou 

transmissão via rádio, redes de computador, sistemas de informação, infere-se uma nova 

modalidade de entrega de bens e serviços. É inquestionável que o comércio eletrônico seja 

da competência da OMC, pois, dentre seus propósitos, está a expansão da produção e do 

comércio de mercadorias e serviços. 

Basicamente, identificam-se três tipos de transação no comércio eletrônico: 

a) o fornecimento de serviço de acesso à internet para empresas e consumidores; b) a 

prestação eletrônica de produtos e/ou serviços, em que o objeto da transação é entregue na 

forma de informação digitalizada (bens e serviços imateriais); e c) a utilização da internet 

para distribuir bens ao mercado internacional, ou seja, compram-se bens por meio da rede, 

porém a entrega efetua-se, posteriormente, de forma não eletrônica (bens materiais). 

                                                
126 Idem ibidem p. 351. 
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Por isso, as atividades ligadas ao comércio eletrônico estão fortemente 

relacionadas às regras sobre o comércio de bens e serviços negociados e acordados pela 

OMC. Dentre as mais importantes, podem-se citar: a) infra-estrutura; b) acesso a 

mercados; c) liberalização do comércio via GATS; d) facilitação do comércio; e) compras 

governamentais; e f) propriedade intelectual. 

No que diz respeito à infra-estrutura, a maior disponibilidade e o maior 

acesso à infra-estrutura são requisitos essenciais para a participação no comércio eletrônico 

por meio da internet, isto é, investimento em hardware e software.  

O acesso ao mercado depende, em parte, de que os Estados-Membros 

respeitem certas regras estipuladas pela OMC, bem como seus compromissos de se 

respeitar as condições de acesso aos mercados. Para tanto, a OMC estabeleceu regras nessa 

área mediante dois acordos, a saber: - o Acordo sobre Tecnologia da Informação, que visa 

à redução das tarifas de produtos essenciais ao comércio eletrônico; e – o Acordo sobre 

Serviços (GATS)127, determinando compromissos sobre regulamentação do setor 

telecomunicações. 

Além destes dois acordos, é importante citar o Anexo sobre 

Telecomunicações do Acordo sobre Serviços, que garante o acesso às redes e serviços 

públicos de telecomunicações e a utilização dos mesmos. 

O primeiro acordo foi firmado em 13 de dezembro de 1996, por ocasião da 

1ª Conferência Ministerial da OMC. Vinte e oito Estados-Membros firmaram a Declaração 

Ministerial sobre o Comércio de Produtos de Tecnologia da Informação. Atualmente, os 

países signatários são cinqüenta e cinco, dentre os quais estão o Canadá, Estados Unidos e 

os países membros da Comunidade Européia.128 Essa declaração reconhece a importância 

dos produtos de tecnologia para o desenvolvimento da indústria de informação e para a 

expansão dinâmica da economia mundial. Outrossim, ela tem o propósito de maximizar a 

liberdade de circulação de produtos de tecnologia da informação em nível mundial, bem 

como fomentar o desenvolvimento tecnológico contínuo da indústria de tecnologia da 

informação.  

A maior dificuldade do Comitê de Participantes das discussões acerca da 

expansão do comércio de produtos de tecnologia da informação é a discrepância da 

classificação dos produtos incluídos no Acordo sobre Tecnologia da Informação e as 

barreiras não-tarifárias que afetam o comércio de tais produtos. Entretanto, não cabe entrar 

                                                
127 General Agreement on Trade in Services 
128 THORSTENSEN, Vera. Op. cit., p. 281. 
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em detalhes sobre este assunto dado à complexidade do mesmo que requer um estudo à 

parte. 

A tecnologia digital modificou fundamentalmente o modo como se criam, 

produzem e distribuem produtos legalmente protegidos, como é o caso da propriedade 

intelectual. Portanto, para que essas novas possibilidades possam ser plenamente 

exploradas, é condição sine qua non que se criem condições seguras para a 

comercialização de produtos e serviços pela internet.  

O TRIPS129 e os tratados firmados no âmbito da Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI) protegem os direitos de autor, também em caso de 

divulgação da obra em meio eletrônico. Em outras palavras, a internet serve de meio de 

divulgação de obras, oferecendo, inclusive, grandes e novas oportunidades aos autores 

(criadores da obra) de veicular em massa sua criação, protegida pelo direito autoral. E, 

além disso, o próprio desenvolvimento tecnológico teve forte impacto na tutela de direitos 

autorais, surgindo novas figuras, como o criador de um software, de uma página na 

internet, de um banco de dados, etc. Assim, a tecnologia da informação e comunicações 

influenciarão na administração e gestão da propriedade intelectual.130 

 

 

1.3.3 Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) 
 

É importante mencionar alguns trabalhos desenvolvidos pela OCDE131 

sobre o tema comércio eletrônico, porque estes estudos e relatórios apresentados pela 

OCDE influenciam as leis nacionais dos países membros. Assim, ao analisar algumas 

Recomendações e Diretrizes (Guidelines)
132 desenvolvidas pela OCDE, pode-se perceber a 

tendência de regulamentação do comércio eletrônico pelos países desenvolvidos. 

                                                
129 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, também conhecido como Acordo Relativo aos 
Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC). 
130 BASSO, Maristela. O Regime Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual da OMC/Trips. In: 

AMARAL JÚNIOR, Alberto do. OMC e o Comércio Internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2002. p. 125. 
131 Em inglês, Organisation for economic co-operation and development – OECD, cujo sítio na internet é: 
<http://www.oecd.org>, onde podem ser encontrados os principais documentos desta organização 
intragovernamental.Quanto à natureza jurídica da OCDE – vide FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Aspectos 

jurídicos..., op. cit., p. 96. 
132Os documentos relacionados ao comércio eletrônico estão disponibilizados no grupo de pesquisas sobre 
“Inovações” (“Innovation”) sob o título “Tecnologia da Informação e Comunicação” (“Information and 

Communication Tecnology”), Disponível em: < http://www.oecd.org/findDocument/0,3354,en_2649_ 
37441_1_119820_1_1_37441,00.html >. Acesso em: 14 de out. de 2007. 
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As principais orientações desenvolvidas pela OCDE são: a) Diretriz sobre 

Criptografia da OCDE,
133 emitida pelo Conselho em 27 de março de 1997; b) Diretriz 

sobre Proteção do Consumidor no Contexto do Comércio Eletrônico
134, aprovada pelo 

Conselho em 09 de dezembro de 1999; c) Diretriz sobre a Proteção do Consumidor contra 

as Práticas Comerciais Fraudulentas e Enganosas Transnacionais
135, adotada pelo 

Conselho em 11 de junho de 2003; d) Recomendações sobre Autenticação Eletrônica e 

Guia para a Autenticação Eletrônica,
136 adotada pelo Conselho em 12 de junho de 2007; e 

d) Recomendação sobre Resolução de Conflitos e Recursos do Consumidor,137
 adotada 

pelo Conselho em 12 de julho de 2007. 

Inicialmente, a OCDE estabeleceu diretrizes sobre a criptografia (1997), 

estabelecendo, em linhas gerais, maior segurança às comunicações na internet, fator crucial 

para a consolidação do comércio eletrônico. De sorte que a tendência mundial é adotar a 

criptografia como tecnologia capaz de assegurar confiabilidade às mensagens eletrônicas, 

muito embora a Lei Modelo da CNUDMI tenha se omitido com relação à tecnologia. 

A omissão da Lei Modelo da CNUDMI vai além, não se menciona, por 

exemplo, a proteção do consumidor no contexto do comércio eletrônico. Embora tais 

omissões tenham sido proposital, já que pretende ser uma lei modelo que estabeleça as 

linhas gerais para a regulamentação de determinada matéria, a comunidade internacional 

deve disciplinar tais lacunas. Neste sentido, a OCDE elaborou uma Diretriz específica 

sobre o tema, em abril de 1998, denominada Guidelines for Consumer Protection in the 

Context of Electronic Commerce.
138 

O princípio norteador desta recomendação é a eqüidade, ou seja, busca-se o 

equilíbrio entre os direitos e obrigações do fornecedor e consumidor. Além disso, o 

                                                
133 Tradução livre da expressão OECD Cryptography Guidelines. Disponível em: < http://www.oecd.org/ 
document/34/0,3343,en_2649_34255_1814690_1_1_1_37441,00.html>. Acesso em: 18 de set. de 2008. 
134 Tradução livre de “Guidelines for Consumer Protection in the Context f Electronic Commerce. Disponível 
em: < http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_2649_34267_1824435_1_1_1_ 37441,00.html>. Acesso 
em: 18 de set. de 2008. 
135 Tradução livre de “Guidelines for Protecting Consumers from Fraudulent and Deceptive Commercial 

Practices Across Borders”. Disponível em: < http://www.oecd.org/document/50/0,3343,en_2649_34267_ 
2514994_1_1_1_37441,00.html>. Acesso em: 18 de set.de 2008. 
136 Tradução livre de “Recommendation on Electronic Authentication and Guidance for Electronic 

Authentication”. Disponível em: <http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_2649_34255_38909639_ 
1_1_1_37441,00.html >. Acesso em: 18 de set. de 2008. 
137 Tradução livre de “Recommendation on Consumer Dispute Resolution and Redress”. Disponível em: < 
http://www.oecd.org/document/53/0,3343,en_2649_34223_38960053_1_1_1_37441,00.html>. Acesso em 
18 de set. de 2008. 
138 Disponível em: <http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/9300023E.pdf>. Acesso em: 14 de out. de 
2007. 
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objetivo é a “proteção equivalente”, isto é, o consumidor que contrata online deve ter a 

mesma proteção dada às outras formas de comércio.139 

Esta Diretriz é dividida em quatro partes: - na primeira parte, definem-se os 

seus objetivos; - na segunda parte, estabelecem-se os princípios gerais, quais sejam: 

princípio da transparência e da proteção efetiva, princípio da lealdade e do equilíbrio 

negocial, fácil identificação de publicidade veiculada pela internet, informação deve estar 

disponível de maneira clara, precisa e de fácil acesso, no processo de confirmação, deve-se 

permitir que o consumidor cancele a operação antes de concluir a compra140, princípio da 

segurança dos mecanismos de pagamento, princípio do fácil e equivalente acesso aos 

mecanismos de solução dos conflitos, princípio da vida privada, e princípio da educação e 

sensibilização (caráter preventivo); - na terceira parte, dispõe-se sobre as regras de 

implementação; e, por fim, na quarta parte, há dispositivos sobre cooperação mundial. 

Esta Diretriz pode ser resumida da seguinte maneira:141 1. os comerciantes 

devem ter em mente os interesses dos consumidores, agindo de forma leal, sendo que as 

informações prestadas devem ser feitas de forma clara, visível e exata; 2. as empresas que 

utilizam o comércio eletrônico não devem inserir em seus contratos cláusulas abusivas; 3. a 

publicidade e comercialização feita pela internet devem ser claramente reconhecíveis como 

tais pelo consumidor; 4. o consumidor sempre poderá aceitar ou recusar a recepção de 

mensagens eletrônicas não solicitadas; 5. as empresas devem fornecer as informações 

                                                
139 “VI. RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS E RECURSO. A. LEI APLICÁVEL E COMPETÊNCIA 
JURISDICIONAL As transacções transfronteiriças entre empresas e consumidores, quer sejam efectuadas 
por via electrónica ou outra, estão sujeitas ao quadro existente em matéria de lei aplicável e de competência 
jurisdicional. O comércio electrónico impõe inúmeros desafios ao actual quadro legal. Por conseguinte, 
torna-se necessário avaliar se o quadro actual que rege a lei aplicável e a competência jurisdicional deve ou 
não ser modificado, ou aplicado de forma diferente, para assegurar uma protecção efectiva e transparente dos 
consumidores no contexto do contínuo crescimento do comércio electrónico. Ao considerar se o quadro 
existente deve ou não ser modificado, os governos deverão envidar os seus esforços no sentido de assegurar 
que o quadro seja equitativo para os consumidores e para as empresas, facilite o comércio electrónico e 
resulte em garantir que os consumidores tenham um nível de protecção pelo menos equivalente ao nível 
proporcionado por outras formas de comércio, e que forneça ainda aos consumidores um acesso eficiente a 
vias de resolução de litígios justas e rápidas, sem encargos nem custos adicionais indevidos.” Versão em 
português disponível em: <http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/9300020E.pdf>. Acesso em: 14 de out. 
de 2007. 
140 “Para evitar qualquer ambigüidade quanto às intenções de compra do consumidor, este deverá ser capaz, 
antes de concluir a transacção, de reconhecer com exactidão os bens ou serviços que deseja comprar, 
identificar e corrigir quaisquer erros e modificar a encomenda, exprimir o seu consentimento claro e 
informado sobre a compra, e conservar um registro completo e exacto da transacção. O consumidor deve 
poder cancelar a transacção antes de concluir a compra.” Texto em português de Portugal disponível em: < 
http://www.oecd.org/dataoecd/18/46/34023696.pdf>.  Acesso em:  18 de set. de 2008. 
141 FINLELSTEIN, Maria Eugênia Reis. Aspectos Jurídicos do Comércio Eletrônico. Porto Alegre: Síntese, 
2004. p. 97 - 98. 
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suficientes para a transação a ser efetuada; e devem disponibilizar mecanismos de 

pagamento seguros e de fácil utilização; e, 6. deve-se respeitar o direito à privacidade 

(direito da personalidade). 

A preocupação com a proteção do consumidor pela OCDE não se esgota 

nesta Diretriz. Ressalte-se a Diretriz para a Proteção dos Consumidores contra as Práticas 

Comerciais Fraudulentas e Enganosas Transfronteiriço, mencionada supra, que se mostra 

relevante à realidade ensejada pelas novas tecnologias da informação e comunicação. 

Não se pode negar o caráter transfronteiriço do comércio eletrônico, haja 

vista a utilização das novas tecnologias para celebrar negócios com fornecedores sediados 

em outros países, e. g. um consumidor brasileiro pode, facilmente, adquirir um produto de 

um fornecedor estabelecido em outro país, sendo que a entrega pode ser feita mediante 

transporte aéreo ou fluvial (quando o produto for físico) ou, pode, ainda, ser feita 

eletronicamente (em se tratando de um produto digital, imaterial). Portanto, percebe-se a 

relevância desta Diretriz para a proteção dos consumidores no comércio eletrônico. 

Todavia o grande desafio, reconhecido pela OCDE é a forma de resolução 

de litígios derivados do comércio eletrônico. Tanto é assim que a OCDE elaborou outra 

recomendação específica em 27 de julho de 2007, denominada “Recommendation of the 

Council on Consumer Dispute Resolution and Redress”,142 cuja ênfase está no comércio 

transfronteiriço e a efetivação da proteção do consumidor. 

Esta Diretriz estabelece que os Estados devam garantir o fácil acesso à 

justiça e a outros mecanismos de resolução de litígios ao consumidor, podendo agir 

individual ou coletivamente na busca da efetivação de seus direitos. Os estudos sobre os 

aspectos jurídicos do comércio eletrônico não param por aqui, ressalte-se, em seguida, o 

relevante aprimoramento da matéria no Direito Comunitário Europeu. 

                                                
142 Recomendação do Conselho sobre Solução de Controvérsias e Recursos [tradução livre]. Disponível em: 
< http://www.oecd.org/dataoecd/43/50/38960101.pdf>. Acesso em: 14 de out. de 2007. 
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1.3.4 União Européia 
 

Neste subcapítulo, estuda-se o desenvolvimento do tema, “comércio 

eletrônico” em sentido amplo, na União Européia.143 Esta organização é um bloco político, 

jurídico e econômico bem consolidado, atingindo um alto nível de integração em vários 

aspectos. 

A atuação da UE no que diz respeito à proteção do consumidor é exemplar, 

sendo que tal tutela estende-se, também, ao comércio eletrônico. Portanto, é importante o 

estudo de algumas Diretivas da UE. 

Em linhas gerais, o objetivo da União Européia, além de se atingir a 

proteção do consumidor, é promover o comércio eletrônico eliminando os obstáculos 

jurídicos. Para tanto, requer-se a harmonização das legislações dos Estados-Membros, a 

partir da adoção dos padrões estabelecidos nas Diretivas. 

Os pontos principais estudados pela UE são: 1) local de estabelecimento dos 

fornecedores; b) publicidade, marketing direto, e outras comunicações comerciais 

veiculadas pela internet; c) requisitos em torno da celebração dos contratos eletrônicos, 

notadamente, o local e forma; d) responsabilidade dos prestadores de serviço online; e e) 

aplicação das regulamentações, a partir da elaboração de códigos de conduta 

comunitários.144 

O estudo do direito comunitário, que aqui se desenvolve, abrange algumas 

Diretivas sobre direito do consumidor, que se aplicam ao comércio eletrônico; e, outras 

Diretivas, mais atuais, que dizem respeito ao comércio eletrônico especificamente. 

As principais diretivas sobre direito do consumidor são: - a Dir. 93/13/EEC 

(sobre cláusulas abusivas nos contratos de consumo); e - a Dir. 1997/7/CE (sobre os 

contratos à distância). A importância do estudo daquela Diretiva deve-se ao predomínio dos 

                                                
143 Originariamente, a EU era designada por Comunidade Econômica Européia (CEE) e Comunidade 
Européia (CE). Após o Tratado da União Européia (Tratado de Maastricht), em 1992, este bloco passou a ser 
denominado por União Européia (UE), cujas sedes localizam-se em Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo. 
Atualmente, a UE é uma organização internacional composta por 27 Estados-Membros, a saber: - os países 
Fundadores são Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Países Baixos; - em 1973, admitiram-se 
Dinamarca, Irlanda e Reino Unido; - em 1981, Grécia; - em 1986, Espanha e Portugal; - em 1995, Áustria, 
Finlândia e Suécia; - em 2004, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estónia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, 
Polônia e República Checa; - em 2007, Bulgária e Romênia. Há outros que aguardam a sua admissão (países 
candidatos), quais sejam: Antiga República Iugoslava da Macedônia, Croácia e Turquia. A União Européia 
tem muitas facetas, sendo as mais importantes o mercado único europeu (uma união aduaneira), uma moeda 
única (o euro, adotado por 15 dos 27 estados membros) e políticas agrícola, de pescas, comercial e de 
transportes comuns. A União Européia desenvolve também várias iniciativas para a coordenação das 
atividades judiciais e de defesa dos Estados Membros. Disponível em: < http://dre.pt/ue/ue_desc.html>. 
Acesso em:  19 de set. de 2008. 
144 Idem ibidem, p. 103. 
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contratos de adesão no comércio eletrônico, muitos dos quais contêm cláusulas abusivas. E a 

segunda é relevante na média em que o comércio eletrônico caracteriza-se pela compra e venda 

internacional, ou seja, em que o consumidor resida em um país e o fornecedor em outro. 

No que se refere às novas tecnologias, é importante o estudo de três diretivas, a 

saber: - a Dir. 1999/93/CE (sobre assinaturas digitais); - a Dir. 2000/31/CE sobre comércio 

eletrônico especificamente; e, - a Dir. 2000/46/CE, de 18 de setembro de 2000, que 

regulamenta o dinheiro digital (cybermoney). 

Além destas, devem-se mencionar a Dir. 90/88/CEE que regulamenta o 

crédito ao consumidor. A Dir. 90/619/CEE, de 08.11.1990 (sobre seguros), que dispõe 

sobre o seguro contratado por meio eletrônico.145 

Com relação ao sistema financeiro, ressaltem-se as diretivas 89/646/CEE e 

2002/65/CE, de 23 de setembro de 2002. Esta última é específica sobre comercialização à 

distância de serviços financeiros e a proteção dos consumidores destes serviços.146 

O direito de arrependimento quanto aos contratos realizados fora do 

estabelecimento empresarial é regulamentado na diretiva 85/577/CEE (sobre os contratos 

negociados fora do estabelecimento comercial), tema a ser abordado no capítulo 6. 

Dado o sucesso da comunidade européia no campo econômico, político e 

jurídico, busca-se harmonizar as diretivas com o direito interno de cada Estado-Membro, 

que tem a obrigação de transpor as diretivas para seu direito interno. No entanto, para 

evitar conflitos desnecessários, a tendência é a elaboração de diretivas que estabeleçam o 

mínimo de proteção ao consumidor147, deixando a cada Estado-Membro a escolha de 

estender a proteção a depender da opção política de cada um, conforme afirma Cláudia 

Lima Marques148: 

 
 

                                                
145 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 232: “Quanto à forma escrita e à assinatura do 
consumidor, parece que este problema tende a ser superado ou com a assinatura eletrônica ou com o envio a 

posteriori por correio das condições gerais, apólice e local para assinatura”. 
146 Idem ibidem, p. 229: “As disposições mais interessantes nesta Dir. é o Considerando 31, que impõe que o 
contrato seja oferecido na língua do consumidor e os arts. 3.2 (identificar as informações como publicidade 
quando for o caso) e 5.1 (informar sobre todas as condições contratuais, que “devem poder ser colocadas em 
um suporte de papel ou suporte durável (arquivadas no computador) antes da contratação, podendo o 
consumidor exigir, a todo e qualquer momento, receber as condições contratuais por correio, em suporte de 
papel impresso (art. 5.3)”. 
147 Por exemplo, o art. 8º e o considerando 12 da Diretiva 93/13/EEC: “Os Estados-Membros podem adoptar 
ou manter, no domínio regido pela presente directiva, disposições mais rigorosas, compatíveis com o 
Tratado, para garantir um nível de protecção mais elevado para o consumidor.” Versão em português (de 
Portugal) disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993 
L0013:PT:HTML>. Acesso em: 19 de set. de 2008. 
148 Confiança..., op. cit., p. 378. 
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Hoje, as diretivas concernentes ao Direito do Consumidor são 
geralmente diretivas mínimas, respeitando os níveis de proteção mais 
altos de cada país, como o alto nível de proteção concedido pela 
AGBGesetz alemã, que não foi revogada, muito menos afastada pela 
norma comunitária; 

 
Além das Diretivas, há as recomendações européias, dentre as quais se 

destacam: - a recomendação 87/598/CEE (sobre pagamento eletrônico); e, - a 

recomendação 97/489/CEE (sobre instrumentos eletrônicos de pagamento). 

 

 
1.3.4.1 Diretiva do Conselho 93/13/EEC, de 05 de abril de 1993, sobre 
cláusulas abusivas  
 

A Diretiva do Conselho 93/13/EEC, de 05 de abril de 1993, relativa às 

cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores149, também conhecida 

por Unfair Contract Terms Directive,
150

 foi estabelecida com o intuito de uniformizar a 

legislação dos Estados-Membros sobre a matéria.151 

Portanto, o estudo desta Diretiva revela a importância de se unificar as 

regras tendo em vista a globalização econômica. Quanto maior a uniformização, menor o 

risco de conflito de leis quando um consumidor residente no Reino Unido, por exemplo, 

compra produtos de um fornecedor, cujo estabelecimento está na França. 

Este mesmo exemplo deve ser aplicado em nível internacional na medida 

em que cresce o número dos contratos internacionais celebrados pela internet. 

Ressalte-se, ainda, da Dir. 93/13/EEC o que segue: 

 

a) a preocupação em restabelecer o equilíbrio entre as partes e garantir o 

princípio da transparência (art. 3º e 4º); 

b) a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 5º); 

c) a conseqüência jurídica que deve ser adotada pelos Estados-Membros 

no caso de se constatar cláusulas abusivas no contrato, que deve ser a de 

                                                
149 Versão em português (de Portugal) disponível em: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:PT:HTML>. Acesso em: 19 de set. de 2008. 
150 Diretiva sobre Cláusulas Contratuais Abusivas (injustas) [tradução livre]. 
151 “Article 1. 1. The purpose of this Directive is to approximate the laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States relating to unfair terms in contracts concluded between a seller or supplier 
and a consumer.” In: MANN, Ronald J. Electronic Commerce: 2002-2003 Statutory and Regulatory 

Supplement. Nova Iorque: Aspen Publishers, 2002. p. 242. “1. A presente directiva tem por objectivo a 
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros relativas às 
cláusulas abusivas em contratos celebrados entre profissionais e consumidores.” Idem ibidem. 
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manutenção do vínculo contratual retirando-se as cláusulas abusivas 

(art. 6º); 

d) prevenir o uso contínuo de cláusulas abusivas (princípio da precaução – 

art. 7º); 

e) princípio da harmonização mínima (art. 8º); e, 

f) o anexo com o rol exemplificativo de algumas cláusulas abusivas. 

 

Esta Diretiva é aplicada aos contratos eletrônicos, que, portanto, devem 

estar redigidos de forma clara observado o princípio da transparência.152 

Desta forma, o art. 3º da Dir. 93/13/EEC153 diz: 

 
1. Uma cláusula contratual que não tenha sido objecto (sic) de 
negociação individual é considerada abusiva quando, a despeito da 
exigência de boa-fé, der origem a um desequilíbrio significativo em 
detrimento do consumidor, entre os direitos e obrigações das partes 
decorrentes do contrato.  
 
2. Considera-se que uma cláusula não foi objecto (sic) de negociação 
individual sempre que a mesma tenha sido redigida previamente e, 
consequentemente (sic), o consumidor não tenha podido influir no 
seu conteúdo, em especial no âmbito de um contrato de adesão.  
 
O facto (sic) de alguns elementos de uma cláusula ou uma cláusula 
isolada terem sido objecto (sic) de negociação individual não exclui a 
aplicação do presente artigo ao resto de um contrato se a apreciação 
global revelar que, apesar disso, se trata de um contrato de adesão.  
 
Se o profissional sustar que uma cláusula normalizada foi objecto (sic) 
de negociação individual, caber-lhe-á o ônus (sic) da prova.  
 
3. O anexo contém uma lista indicativa e não exaustiva de cláusulas que 
podem ser consideradas abusivas. (grifo nosso) 

 
 

Aplicando tal dispositivo ao contexto do comércio eletrônico, verifica-se 

que o consumidor europeu está amparado. É cediço que a vasta maioria (para não dizer 

mesmo totalidade) dos contratos celebrados via internet são contratos de adesão, em que 

não é dado ao consumidor oportunidade para discutir e alterar as cláusulas contratuais que 

lhe desfavoreça. Assim, a Diretiva 93/13/EEC considera abusiva a cláusula, estabelecida 

em contratos de adesão, que estabeleça vantagens ao fornecedor em detrimento dos direitos 
                                                
152 REICH, Norbert. Relatório sobre a aplicação da diretiva européia sobre serviços financeiros e as novas 
tecnologias. In: Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, ano 12, vol. 45, p. 11 – 25, jan. a mar. 2003.p. 
11 – 12. 
153 Versão em português (de Portugal) disponível em: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:PT:HTML>. Acesso em: 19 de set. de 2008. 
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dos consumidores, gerando, então, um desequilíbrio contratual. O anexo que contém o rol 

das cláusulas abusivas é meramente exemplificativo154 nos termos do par. 3º do art. 3º. 

Em seguida, o art. 4º da Dir. 93/13/EEC155 estabelece a regra segundo a 

qual os contratos devem estar redigidos de maneira clara e compreensível:  

 
1. Sem prejuízo do artigo 7º, o carácter abusivo de uma cláusula poderá 
ser avaliado em função da natureza dos bens ou serviços que sejam 
objecto do contrato e mediante consideração de todas as circunstâncias 
que, no momento em que aquele foi celebrado, rodearam a sua 
celebração, bem como de todas as outras cláusulas do contrato, ou de 
outro contrato de que este dependa.  
 
2. A avaliação do carácter abusivo das cláusulas não incide nem sobre a 
definição do objecto principal do contrato nem sobre a adequação entre o 
preço e a remuneração, por um lado, e os bens ou serviços a fornecer em 
contrapartida, por outro, desde que essas cláusulas se encontrem 
redigidas de maneira clara e compreensível. (grifo nosso) 

 

Em decorrência da parte final do par. 2º deste dispositivo, os contratos 

eletrônicos devem estar redigidos de forma clara e compreensível. Neste sentido, o art. 

5º156 determina: 

 

No caso dos contratos em que as cláusulas propostas ao consumidor 
estejam, na totalidade ou em parte, consignadas por escrito, essas 
cláusulas deverão ser sempre redigidas de forma clara e compreensível. 
Em caso de dúvida sobre o significado de uma cláusula, prevalecerá 
a interpretação mais favorável ao consumidor. Esta regra de 
interpretação não é aplicável no âmbito dos processos previstos no 2 do 
artigo 7º. (grifo nosso) 

 

Muito embora, a Dir. 93/13/EEC tenha sido omissa quanto às conseqüências 

das cláusulas abusivas, ela estabelece a regra contra preferentem em que a interpretação 

das cláusulas contratuais, em caso de dúvida, deve ser feita em favor do consumidor.157 

Estes dispositivos assemelham-se em vários aspectos ao art. 54158 do 

Código de Defesa do Consumidor. E, atualmente, ao art. 423 do CC/02, que estabelece a 

regra contra preferentem: 

                                                
154 REICH, Norberto. Relatório..., op. cit., p. 15. 
155 Versão em português (de Portugal) disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:PT:HTML>. Acesso em: 19 de set. de 
2008. 
156 Idem ibidem. 
157 REICH, Norbert. Relatório..., op. cit., p. 13. 
158 “Art. 54 - Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente 
ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa 
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Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou 
contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao 
aderente. 

 

Quanto ao princípio da harmonização mínima, a sistemática do direito 

comunitário europeu é estabelecer os direitos mínimos que devam ser garantidos aos 

consumidores; cabendo a cada Estado-Membro estender a proteção do consumidor 

ampliando determinados direitos (haja vista o art. 8º citado supra). 

Contudo, o dilema da harmonização das Legislações dos Estados-Membros 

da UE permanece. É o que se infere do relatório apresentado à Comissão Européia Direção 

Geral de Saúde e de Proteção159: 

 
[...] Acordou-se que o marketing eletrônico de serviços financeiros 
coloca as técnicas tradicionais de harmonização sob pressão, 
especialmente o princípio da mínima harmonização da Diretiva 
93/13/CCE. [...] Foram propostas diferentes sugestões sobre como 
superar o dilema da harmonização. Diversos participantes insistiram no 
efeito positivo dos códigos de conduta e de instrumentos similares de 
harmonização de soft law. O subscritor ventilou a idéia de projetar 
padrões de certos tipos de serviços financeiros pelo sistema de 
comitology, que é usado para padronização e certificação de produtos. 
Por outro lado, tal aproximação seria contrária às existentes regras 
de conflito de leis ou Direito Intertemporal e Direito Internacional 
Privado, [...]. (grifo nosso) 

 
Este dilema está fortemente presente no contexto do comércio eletrônico, 

em que se busca atingir a uniformidade dos diplomas legais que disciplinem as relações 

jurídicas inseridas na sociedade da informação. O que se conclui é que esta tarefa está 

sendo conquistada aos poucos, na medida em que a Diretiva 93/13/EEC determinou regras 

mínimas que devem ser seguidas pelos Estados-Membros. 

 Esta discussão não se esgota nesta diretiva, ela persiste, por exemplo, na 

Diretiva 1997/7/CE (sobre venda à distância), que é aplicada aos contratos eletrônicos, 

caracterizados pela contratação entre partes que residam em países distintos. 

 

 

                                                                                                                                              
discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. [...]§ 3º. Os contratos de adesão escritos serão redigidos 
em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo 
consumidor.” 
159 Traduzido para o português: REICH, Norbert. Relatório..., op. cit., p. 25. 
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1.3.4.2 Diretiva 97/7/CE do Parlamento e do Conselho Europeu, de 20 de 
maio de 1997, sobre a proteção dos consumidores na contratação à 
distância 
 

Também conhecida por “Distance Selling Directive”,
160 a Diretiva 

1997/7/CE visa a disciplinar os contratos realizados entre pessoas que residam em 

diferentes países. Constatou-se o alto índice de contratos entre ausentes no mercado 

comum europeu, cujas regras facilitam e estimulam tais negociações161: 

 
(3) Considerando que as vendas transfronteiras à distância podem 
constituir, para os consumidores, uma das principais manifestações 
concretas da realização do mercado interno, conforme observado, 
nomeadamente, na comunicação da Comissão ao Conselho intitulada 
«Para um Mercado Único da Distribuição»; que é indispensável ao bom 
funcionamento do mercado interno que os consumidores se possam 
dirigir a uma empresa fora do seu país, ainda que esta tenha uma filial no 
país de residência do consumidor; 
 
(4) Considerando que a introdução de novas tecnologias implica a 
multiplicação dos meios postos à disposição dos consumidores para 
conhecerem as ofertas apresentadas em toda a Comunidade e 
fazerem as suas encomendas; que alguns Estados-Membros já tomaram 
disposições diferentes ou divergentes de protecção (sic) dos 
consumidores em matéria de vendas à distância, com incidências 
negativas na concorrência entre as empresas que operam no mercado 
interno; que, por conseguinte, é necessário adoptar (sic) um mínimo de 
regras comuns a nível comunitário neste domínio; (grifo nosso) 

 

Devido à relevância da matéria, houve-se por bem estabelecer definições, 

princípios, direitos e deveres das partes quando contratam à distância.162 

A conexão desta Diretiva com o comércio eletrônico é clara, sendo 

enfatizada nos “considerandos” da Diretiva em análise. Isto porque, o comércio eletrônico 

é caracterizado por contratos realizados entre pessoas que residam em países distintos. Em 

outras palavras, os contratos dão-se entre ausentes; muito embora seja, também, possível 

contratação entre presentes, e. g., quando o meio de comunicação da internet possibilita a 

                                                
160 Diretiva sobre Venda à Distância (tradução livre). 
161 Na parte inicial da Dir. 97/7/CE. Versão traduzida para português de Portugal disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0007:PT:HTML>. Acesso em: 19 de set. de 
2008,. 
162 MANN, Ronald J. Electronic Commerce: statutory and regulatory supplement…, op. cit., p. 221 – 224. 
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troca das declarações de vontade em tempo real. A definição do que seja contrato à 

distância está estabelecido no art. 2º163: 

 
1. Contrato à distância, qualquer contrato relativo a bens ou serviços, 
celebrado entre um fornecedor e um consumidor, que se integre num 
sistema de venda ou prestação de serviços à distância organizado 
pelo fornecedor, que, para esse contrato, utilize exclusivamente uma 
ou mais técnicas de comunicação à distância até à celebração do 
contrato, incluindo a própria celebração. (grifo nosso) 

 

A Dir. 97/7/CE é de aplicação ampla, deixando uma abertura para 

caracterizar um contrato à distância, podendo-se utilizar várias técnicas de comunicação à 

distância. Portanto, esta Diretiva aplica-se inquestionavelmente ao comércio eletrônico, 

sendo a internet uma técnica de comunicação à distância. Sendo que se defini, inclusive, 

meios de comunicação à distância neste mesmo dispositivo: 

 
4. Técnica de comunicação à distância, qualquer meio que, sem a 
presença física e simultânea do fornecedor e do consumidor, possa ser 
utilizado tendo em vista a celebração do contrato entre as referidas 
partes. Do anexo I consta uma lista indicativa das técnicas objecto da 
presente directiva (sic). 

 

Ademais, no art. 3º da mesma Diretiva, que traz as hipóteses de não-

aplicação da Diretiva, não menciona o uso das novas tecnologias como razão para se 

excepcionar a aplicação da Diretiva. Disto se conclui pela plena aplicação desta diretiva 

aos contratos à distância realizados via internet. 

A Diretiva 97/7/CE dá ênfase ao direito à informação, que abrange as 

características básicas do produto, do serviço e da contratação, devendo estar expostas ao 

consumidor antes que se manifeste para concluir o negócio jurídico (art. 4º).164 No 

                                                
163 Versão traduzida para português de Portugal disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0007:PT:HTML>. Acesso em: 19 de set. de 
2008,. 
164 “Informações prévias - 1. Em tempo útil e antes da celebração de qualquer contrato à distância, o 
consumidor deve dispor das seguintes informações: a) Identidade do fornecedor e, no caso de contratos que 
exijam pagamento adiantado, respectivo endereço; b) Características essenciais do bem ou do serviço; c) 
Preço do bem ou do serviço, incluindo impostos; d) Despesas de entrega, se existirem; e) Modalidades de 
pagamento, entrega ou execução; f) Existência do direito de rescisão, excepto nos casos referidos no nº 3 do 
artigo 6º; g) Custo da utilização da técnica de comunicação à distância, quando calculado com base numa 
tarifa que não seja a de base; h) Prazo de validade da oferta ou do preço; i) Sempre que necessário, a duração 
mínima do contrato em caso de contratos de fornecimento de produtos ou prestação de serviços de execução 
continuada ou periódica. 2. As informações referidas no nº 1, cujo objectivo comercial deve ser 
inequivocamente explicitado, devem ser fornecidas de maneira clara e compreensível por qualquer meio 
adaptado à técnica de comunicação à distância utilizada, respeitando, designadamente, os princípios da 
lealdade em matéria de transacções comerciais e os princípios da protecção de pessoas com incapacidade 
jurídica em virtude da legislação dos Estados-Membros, como os menores. 3. Além disso, no caso das 
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contexto do comércio eletrônico, este direito é extremamente relevante para obrigar o 

fornecedor a disponibilizar em uma caixa de diálogos todas as informações necessárias 

para que o consumidor possa concordar em vincular-se contratualmente. Sendo que isto 

deve ser um estágio prévio e obrigatório, somente, depois, então o consumidor seria 

indagado se concorda ou não. 

Outro aspecto importante desta Diretiva a ser aplicado no comércio 

eletrônico diz respeito à confirmação por escrito das informações prestadas pelo 

fornecedor (art. 5º). 

O dispositivo de maior impacto desta Diretiva é o art. 6º165, que disciplina o 

direito de arrependimento, estabelecendo o prazo de sete dias úteis para que o consumidor 

possa desfazer o contrato sem nenhum ônus e sem ter que declinar os motivos da rescisão 

do contrato. Este prazo inicia-se da data da entrega (no caso de produtos) ou da data da 

conclusão dos serviços: 

 
1. Em qualquer contrato à distância, o consumidor disporá de um prazo 
de, pelo menos, sete dias úteis para rescindir o contrato sem pagamento 
de indemnização (sic) e sem indicação do motivo. As únicas despesas 
eventualmente a seu cargo decorrentes do exercício do seu direito de 
rescisão serão as despesas directas (sic) da devolução do bem. 
 
Para o exercício deste direito, o prazo é contado: 
- em relação a bens, a partir do dia da sua recepção pelo consumidor 
sempre que tenham sido cumpridas as obrigações referidas no artigo 5º, 
- em relação a serviços, a partir do dia da celebração do contrato ou a 
partir do dia em que tenham sido cumpridas as obrigações referidas no 
artigo 5º, se tal suceder após a celebração do contrato, desde que o prazo 
não exceda o prazo de três meses indicado no parágrafo seguinte. 

 

Este prazo é estendido para três meses, caso o fornecedor não tenha 

prestado as informações de acordo com o art. 5º já comentado. Este dispositivo, portanto, 

encerra um direito básico do consumidor que contrata à distância: de se arrepender caso 

não fique satisfeito com o produto ou serviço. 

 Interessante notar a impossibilidade de renúncia dos direitos conferidos 

pela Diretiva (art. 12.1166), obrigando os Estados-Membros a tomarem as medidas cabíveis 

                                                                                                                                              
comunicações telefónicas, a identidade do fornecedor e o objectivo comercial da chamada devem ser 
explicitamente definidos no início de qualquer contacto com o consumidor.” Versão traduzida para português 
de Portugal disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:31997L0007:PT:HTML>. Acesso em 19 de set. de 2008. 
165 Idem ibidem. 
166 Versão traduzida para português de Portugal disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0007:PT:HTML>. Acesso em 19 de set. de 
2008. 
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para assegurar tais direitos, transportando esta Diretiva para a legislação própria de cada 

país. 

 

 

1.3.4.3 Diretiva 1999/93/CE do Parlamento e do Conselho Europeu, de 13 

de dezembro de 1999, sobre assinaturas eletrônicas 

 

 

A Diretiva sobre assinaturas digitais (“Electronic Signatures Directive”) 

regulamenta os efeitos legais da assinatura digital, como o objetivo de facilitar o uso das 

assinaturas digitais ao estabelecer critérios de segurança e confiabilidade (fator 

determinante para a validade da mensagem eletrônica). Assim, ela estabelece um panorama 

geral para a disciplina do tema:167 

 

Artigo 1º - Âmbito de aplicação 

 

A presente directiva (sic) tem por objectivo (sic) facilitar a utilização das 

assinaturas electrónicas (sic) e contribuir para o seu reconhecimento 

legal. Institui um quadro legal comunitário para assinaturas electrónicas 

(sic) e para serviços de certificação, a fim de garantir o funcionamento 

adequado do mercado interno. 

 

A presente directiva (sic) não cobre aspectos relacionados com a 

celebração e a validade de contratos ou a constituição de outras 

obrigações legais para os quais a legislação nacional ou comunitária 

preveja determinados requisitos em matéria de forma, nem afecta (sic) as 

normas e as restrições constantes da legislação, nacional ou comunitária, 

que regem a utilização de documentos. 

 

                                                
167 MANN, Ronald J. Electronic Commerce: statutory and regulatory supplement…, op. cit., p. 237: “The 
purpose of this Directive is to facilitate the use of electronic signatures and to contribute to their legal 
recognition. It establishes a legal framework for electronic signatures and certain certification-services in 
order to ensure the proper functioning of the internal market”. Versão traduzida para português de Portugal 
disponível em: < http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0093:PT:HTML>. 
Acesso em: 19 de set. de 2008. 
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O art. 5º determina que os Estados-Membros adotem as medidas necessárias 

para que se implemente o sistema moderno de assinatura digital. Este mesmo dispositivo 

legal em uma de suas alíneas (b) determina que os documentos assinados eletronicamente 

devam ser admitidos como prova em processos judiciais. 

 

 

1.3.4.4 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento e do Conselho Europeu, de 08 
de junho de 2000, para a padronização européia do comércio eletrônico 
 

A Diretiva 2000/31/CE,168 relativa a certos aspectos legais dos serviços da 

sociedade de informação, em especial do comércio eletrônico, no mercado interno, 

conhecida como a Diretiva sobre comércio eletrônico (“Electronic Commerce Directive”) 

pretende incentivar o comércio eletrônico conferindo maior segurança jurídica. 

Esta Diretiva decorre da busca pela eliminação das barreiras que dividem os 

povos europeus, para tanto o bom desenvolvimento da distribuição dos produtos e serviços 

da sociedade da informação, caracterizado pelo espaço sem fronteiras, é essencial. Assim, 

esta legislação comunitária possibilita aos cidadãos e fornecedores europeus tirarem 

proveito das oportunidades ensejadas pelo comércio eletrônico. Este objetivo é atingido ao 

estabelecer, por meio desta Diretiva, um elevado nível de integração entre os países da UE. 

Desta forma, quer-se eliminar um dos obstáculos do comércio eletrônico, qual seja, a 

insegurança gerada pela divergência das legislações dos Estados-Membros. 

É importante ressaltar que a presente Diretiva menciona, expressamente, 

que se deve assegurar o mesmo nível de proteção dado ao consumidor até então. Portanto, 

as diretivas que se analisou supra aplicam-se ao comércio eletrônico. Isto está 

regulamentado no art. 1º (objetivo e âmbito de aplicação), e está dito na exposição de 

motivos da Dir. 2000/31/CE:169 

 
A presente directiva (sic) não prejudica o nível de protecção (sic), 
designadamente, da saúde pública e do consumidor, estabelecido por 
instrumentos comunitários; nomeadamente a Directiva (sic)  93/13/CEE 
do Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos 
contratos celebrados com os consumidores e a Directiva (sic)  97/7/CE 

                                                
168 Versão traduzida para português de Portugal disponível em: < http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:PT:PDF>. Acesso em: 19 de set. de 
2008. 
169 Versão traduzida para português de Portugal disponível em: < http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:PT:PDF>. Acesso em: 19 de set. de 
2008. 
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do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 1997, relativa à 
protecção (sic) dos consumidores em matéria de contratos à distância 
constituem um elemento essencial da protecção (sic)  do consumidor em 
matéria contratual. Essas directivas (sic)  aplicam-se igualmente na sua 
integralidade aos serviços da sociedade da informação. 

 

Esta Diretiva, no entanto, não estabelece regra para se definir o local do 

estabelecimento do fornecedor na internet. Ela remete às decisões do Tribunal de Justiça 

Comunitário para auferir a posição que se deve ter neste ponto específico. Outrossim, a 

presente Diretiva não trouxe regra sobre os constantes conflitos de leis e de jurisdição. Esta 

questão deve ser dirimida, segundo as normas de direito internacional privado. 

A Dir. 2000/31/CE está organizada em quatro capítulos, a saber: - capítulo I 

(Disposições Gerais), arts. 1º a 3º; - capítulo II (Princípios), arts. 4º a 15); - capítulo III 

(Aplicação), arts. 16 a 20; e, - capítulo IV (Disposições Finais), arts. 21 a 24. 

Além de algumas definições trazidas no art. 2º da presente Diretiva, 

estabelecem-se, em seguida (art. 4º a 5º), alguns princípios, quais sejam:170 

a) princípio da não autorização prévia (art. 4º - Principle excluding prior 

authorisation), em que a atividade de prestador de serviços da sociedade da informação 

não pode ficar sujeita à pré-autorização. 

b) princípio das informações gerais a prestar (art. 5º - General information 

to be provided), segundo o qual os prestadores de serviços da sociedade da informação 

devem informar de maneira clara, de fácil acesso e permanentemente, acerca de seu nome, 

endereço geográfico, endereço eletrônico, número de registro quando houver, autoridade 

responsável pelo controle da atividade prestada quando for o caso, além de outros dados 

que sejam fundamentais para a formação do consentimento do usuário. 

O art. 6º disciplina a comunicação comercial veiculada na internet, 

impondo-lhes clareza em sua identificação como tal; bem como, chamar a atenção do 

consumidor, quando se trate de ofertas promocionais. 

O art. 7º desta Diretiva não proíbe o envio de comunicação comercial não 

solicitada (spam); mas ela obriga que, nos Estados-Membros em que o spam seja 

permitido, os fornecedores façam com que tais comunicações sejam identificadas como 

tais, de forma clara e inequívoca. Além disso, determina-se que estes fornecedores 

observem os registros de opção negativa (opt-out), em que o indivíduo manifesta sua 

vontade em não receber comunicações comerciais não solicitadas. 

                                                
170 MANN, Ronald J. Electronic Commerce: statutory …, op. cit., p. 227 – 228. 
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A parte mais relevante para este trabalho é a seção 3 (“Contratos celebrados 

por meios eletrônicos”), arts. 9º a 11. No art. 9º, a Diretiva determina que os Estados-

Membros tomem as medidas adequadas para que suas respectivas legislações internas não 

criem obstáculos à celebração de contratos por meios eletrônicos, retirando-lhes os efeitos 

legais ou validade pelo simples fato de terem sido celebrados por meios eletrônicos. 

Ressalvando a possibilidade de se restringir a validade de alguns contratos 

celebrados por meios eletrônicos, quando: - tenham por objeto bens imóveis; - exijam a 

intervenção de tribunais, entidades públicas ou profissões que exercem poderes públicos 

(como os notários e tabeliões); - contratos de caução e garantia; - contratos de direito de 

família ou direito sucessório. 

O art. 10,171 por sua vez, enfatiza o direito à informação clara de maneira 

que os termos e cláusulas contratuais devem ser exatos, compreensíveis e inequívocos. 

Além disso, o fornecedor deve informar as diferentes etapas da celebração do contrato, se o 

contrato será ou não arquivado, providenciar meios para identificar e corrigir os erros, e 

indicar em quais línguas que o contrato pode ser redigido:172 

 
1. Além de outros requisitos de informação constantes da legislação 
comunitária, os Estados-Membros assegurarão, salvo acordo em 
contrário das partes que não sejam consumidores, e antes de ser dada a 
ordem de encomenda pelo destinatário do serviço, que, no mínimo, o 
prestador de serviços preste em termos exactos (sic), compreensíveis e 
inequívocos, a seguinte informação: 
a) As diferentes etapas técnicas da celebração do contrato; 
b) Se o contrato celebrado será ou não arquivado pelo prestador do 
serviço e se será acessível; 
c) Os meios técnicos que permitem identificar e corrigir os erros de 
introdução anteriores à ordem de encomenda; 
d) As línguas em que o contrato pode ser celebrado. 
 
2. Os Estados-Membros assegurarão, salvo acordo em contrário das 
partes que não sejam consumidores, que o prestador indique os eventuais 
códigos de conduta de que é subscritor e a forma de consultar 
electronicamente (sic) esses códigos. 
 
3. Os termos contratuais e as condições gerais fornecidos ao 
destinatário têm de sê-lo numa forma que lhe permita armazená-los 
(sic)  e reproduzi-los. 
 

                                                
171 Versão traduzida para português de Portugal disponível em: < http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:PT:PDF>. Acesso em 19 de set. de 
2008. 
172 No caso, o contrato deve ser celebrado na língua falada pelo consumidor, preferencialmente; ou o 
fornecedor pode dar algumas opções de línguas a ser escolhida pelo consumidor, a parte mais vunlerável da 
relação jurídica. 
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4. Os números 1 e 2 não aplicáveis aos contratos celebrados 

exclusivamente por correio electrónico (sic)  ou outro meio de 

comunicação individual equivalente. (grifo nosso) 

 

Ressalte-se o parágrafo 3º que obriga o armazenamento e a reprodução dos 

termos contratuais e das condições gerais, obrigação que deve ser seguida pelos 

fornecedores que disponibilizam seus produtos e serviços pela internet, por exemplo. 

O Legislador comunitário excetua algumas regras quando o contrato seja 

celebrado exclusivamente por meio do correio eletrônico (e-mail) ou outro meio de 

comunicação individual que o valha. 

Quanto à ordem de encomenda, deve-se observar o disposto no art. 11: - o 

fornecedor deve acusar de imediato o recebimento do pedido; - considera-se recebido o 

aviso de recepção a partir do momento em que o destinatário tenha acesso à mensagem; e, 

- devem-se providenciar meios técnicos para identificar e corrigir os erros antes de 

finalizar a ordem de encomenda. 

Por fim, a Diretiva determina que os Estados-Membros eliminem de suas 

respectivas legislações internas quaisquer óbices à resolução extrajudicial dos conflitos 

oriundos do comércio eletrônico. Permitindo-se, quando possível, que a resolução de 

litígios possa ser feita por meios eletrônicos adequados (art. 17). 

Em síntese, esta Diretiva disciplina de forma genérica alguns aspectos 

relacionados ao comércio eletrônico. Não se disciplinou a proteção do consumidor 

especificamente; no entanto, a própria Diretiva menciona que se deve buscar atingir a 

proteção equivalente do consumidor, aplicando-se, portanto, as Diretivas supracomentadas. 

A União Européia está em um estágio de integração econômica e jurídica 

muito avançado, justificando o extenso tratamento da matéria por meio de Diretivas a 

serem transpostas para o Direito Interno dos Estados-Membros. Diferentemente, o 

Mercosul está longe de atingir este nível de integração, todavia há alguns aspectos 

relevantes que devem ser mencionados neste trabalho. 

 

  



 143 

1.3.5 Mercosul 
 

O Mercado Comum do Sul173 foi constituído pelos seguintes documentos: - 

o Tratado de Assunção (1991),174 o Protocolo de Brasília sobre Solução de Controvérsias 

(1991);175 e, o Protocolo de Ouro Preto (1994),176 que foram assinados e ratificados por 

quatro177 países da América Latina (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai). Estes 

documentos estabelecem as normas comunitárias que regulam a relação entre os Estados-

Membros do Mercosul. 

Pelo art. 1º do Tratado de Assunção, os Estados-Membros assumem a 

obrigação de harmonizar suas legislações internas, contudo tal Tratado não previu 

mecanismos jurídicos para tanto, nem tão pouco previu as conseqüências no caso de 

omissão dos Estados-Membros. Assim diz o art. 1º do referido Tratado:178 

 
Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá 
estar estabelecido a 31 de dezembro de 1994, e que se denominará 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). 
Este Mercado Comum implica: 
A livre circulação de bens serviços e fatores produtivos entre os países, 
através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e 
restrições não-tarifárias á circulação de mercadorias e de qualquer outra 
medida de efeito equivalente; 
O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma 
política comercial comum em relação a terceiros Estados ou 
agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em foros 
econômico-comerciais regionais e internacionais; 
A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os 
Estados Partes - de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, 

                                                
173 http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/PT/index.htm; em espanhol: El Mercado Común 

del Sur – MERCOSUR. 
174 “Tratado para a constituição de um mercado comum entre a República Argentina, a República Federativa 
do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai”, que instituiu o MERCOSUL, foi 
firmando entre estes países em 26 de mar. de 1991. Disponível em:  
<http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm>. Acesso em:  22 de set. de 2008. 
Sendo ratificado pelo Brasil e Argentina em 30 de out. de 1991. 
175 Disponível em: <http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm>. Acesso em: 22 
de set. de 2008. Este instrumento instituiu o “Tribunal Arbitral ad hoc”, art. 8º, em 17 de dez. de 1991, 
porém o sistema de solução de controvérsias aqui disciplinado não goza de independência e autoridade para 
impor suas decisões como ocorre com o “Tribunal de Justiça das Comunidades Européias”. MARQUES, 
Cláudia Lima. O Código de Defesa do Consumidor e o Mercosul. In: Revista de Direito do Consumidor, São 
Paulo, vol. 8, p. 40 – 57, out. a dez. 1993. p. 40 – 41. 
176 “Protocolo de Ouro Preto - Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do 
Mercosul”, assinado em 17 de dez. de 1994. Disponível em: <http://www.mercosur.int/ 
msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm>. Acesso em: 22 de set. de 2008. 
177 Mas tarde (1996), a Bolívia e Chile tornaram membros-associados; e, mais recentemente, em 2006, a 
Venezuela foi admitida como Estado-Membro integral, porém a Ata de Adesão de 04 de jul. de 2006 ainda 
não foi ratificada pelo Brasil e Paraguai. 
178 Disponível em: <http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm>. Acesso em: 22 
de set. de 2008. 
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monetária, cambial e de capitais, de serviços, alfandegária, de 
transportes e comunicações e outras que se acordem, a fim de assegurar 
condições adequadas de concorrência entre os Estados Partes; e 
O compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, 
nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de 
integração. (grifo nosso) 

 

Outra falha deste sistema é que o Mercosul não tem competência legislativa, 

seja para impor Leis Modelos (como ocorre na ONU), seja para impor Leis a serem 

adotadas pelos Estados-Membros (como ocorre na União Européia por meio das 

Diretivas), de aplicação imediata. Assim todos os Tratados e Resoluções mencionados 

necessitam de ratificação, e posteriormente requerem que os Estados-Membros elaborem 

lei específica para incorporá-los nos respectivos ordenamentos nacionais 

(“internalizadas”).179 

O conjunto de normas do Mercosul compõe-se: das decisões180, resoluções 

e diretrizes do Conselho, do Grupo e da Comissão de Comércio do Mercado Comum, 

dependendo apenas de aprovação e ratificação para, depois, cada Estado-Membro 

“internalize” a ordem jurídica interna de cada Estado-Membro.181 É o que estabelece o art. 

41 do Protocolo de Ouro Preto, in verbis: 

 
Capítulo V - Fontes Jurídicas do Mercosul 
Artigo 41 -As fontes jurídicas do Mercosul são: 
I. O Tratado de Assunção, seus protocolos e os instrumentos adicionais 
ou complementares; 
II. Os acordos celebrados no âmbito do Tratado de Assunção e seus 
protocolos; 
III. As Decisões do Conselho do Mercado Comum, as Resoluções do 
Grupo Mercado Comum e as Diretrizes da Comissão de Comércio 
do Mercosul, adotadas desde a entrada em vigor do Tratado de 
Assunção. (grifo nosso) 

 

Conforme a própria denominação “Mercosul”, os Estados-Membros se 

reuniram com a finalidade de eliminar ou diminuir as barreiras aduaneiras182, cujo objetivo 

                                                
179 MARQUES, Cláudia Lima. Mercosul como legislador em matéria de direito do consumidor – Crítica ao 
Projeto de Protocolo de Defesa do Consumidor. In: Revista Direito do Consumidor, São Paulo, vol. 26, p. 53 
– 76, abr. a jun. 1998.. p. 64. 
180 O art. 37 do Protocolo de Ouro Preto estabelece que as decisões sejam feitas mediante consenso: “As 
decisões dos órgãos do Mercosul serão tomadas por consenso e com a presença de todos os Estados Partes.”  
Disponível em: <http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm>. Acesso em: 22 de 
set. de 2008. 
181 BASSO, Maristela (org). MERCOSUL: seus efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos Estados-

Membros. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. Apresentação da 2ª edição, p. 23 – 24. 
182 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., p. 407: “O Mercosul é hoje uma União Aduaneira inicial e 
imperfeita, pois, apesar de ter criado uma Tarifa Externa Comum (TEC), ainda se utiliza de um regime de 
origem e de uma estrutura muito tênue do modelo Benelux, típica de uma Zona de Comércio Livre”. 
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é criar um ambiente adequado à criação de um Mercado Comum entre os países 

signatários. 

O Mercosul está andando a passos vagarosos e, ainda, há muitos obstáculos 

a transpor, como por exemplo, os entraves constitucionais dos Estados-Membros183 

impossibilitando que o Mercosul tenha competência legislativa. Por isso, a doutrina184 

critica o modelo instituído pelo Mercosul apontando suas deficiências: 

 

[...] Se de um lado o MERCOSUL mostrou-se um fenômeno político 

dinâmico e um fenômeno econômico real e complexo, no campo do 

direito esta integração sub-regional continua incipiente: sem base 

jurídica definitiva, sem instrumentos suficientes para a harmonização 

das legislações, sem uma instituição dedicada à interpretação e à 

aplicação das novas regras, sem assegurar ao indivíduo o efetivo direito 

de reclamação e recurso frente à ação ou omissão de seu Estado ou de 

terceiros, sem criar enfim um organismo internacional independente, 

com competências reconhecidas, com força coercitiva, com 

personalidade jurídica internacional. 

 

 No entanto, a União Européia deve servir de modelo, especialmente, 

quanto à regulamentação dos direitos dos consumidores e do comércio eletrônico185. 

O Mercado Comum do Sul não é um sistema supranacional em sua 

plenitude, todavia por ter personalidade jurídica e distinta dos Estados-Membros, diz-se 

que a supranacionalidade é mínima.186 Por isso, este tema é tratado neste capítulo, que 

analisa algumas legislações supranacionais. 

Além dos entraves de cunho constitucional, quanto ao direito do 

consumidor não há harmonização entre as legislações dos Estados-Membros.187 O Brasil 

                                                
183 MARQUES, Cláudia Lima. O Código de Defesa do Consumidor e o Mercosul. In: Revista de Direito do 

Consumidor, São Paulo, vol. 8, p. 40 – 57, out. a dez. 1993. p. 44: “Mister, portanto, que se analise 
seriamente no Brasil, se concretizada e aceita a integração no MERCOSUL, da futura necessidade de uma 
modificação constitucional, a exemplo do que ocorreu na maioria dos países europeus. Estes, quando 
passaram a integrar a Comunidade Econômica Européia, introduziram em suas Constituições normas 
permitindo a eficácia imediata (e neste sentido, monista) das leis obrigatórias formuladas pela Comunidade e 
normas prevendo a primazia, não de todas as regras de direito internacional público, mas sim do direito 
‘comunitário’, oriundo da atividade legisladora daquela instituição supranacional, legitimada para tal”. 
184 MARQUES, Cláudia Lima. O Código de Defesa do Consumidor e o Mercosul. Op. cit. p. 40 – 41. 
185 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança...,  op. cit., p. 130 – 131. 
186 Idem ibidem, p. 410- 411: “Os arts. 34 e 35 do Protocolo de Ouro Preto reconhecem personalidade jurídica 
ao Mercosul, sendo, portanto, um organismo internacional autônomo, distinto de seus países-membros. No 
entanto, não há referência às atribuições do Mercosul indícios de que este tomaria decisões independentes de 
seus países-membros. Assim, diz-se que o Mercosul é uma instituição de ‘supranacionalidade mínima.’” 
187 Sobre o sentido da palavra “harmonizar”, Cláudia Lima Marques explica: “Harmonizar não é unificar e 
sim aproximar de forma flexível, na medida do necessário para a consecução de determinados fins comuns, a 
legislação de diferentes países. Harmonizar é coordenar diferenças, é estabelecer um objetivo comum, de 
forma a diminuir e eliminar as diferenças que, por exemplo, impeçam a livre circulação de mercadorias e 
serviços entre dois mercados, em virtude das duas legislações diferentes existentes. A harmonização se faz 
propondo apenas algumas normas básicas, em alguns assuntos importantes e de forma flexível, seja através 
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foi o primeiro a legislar sobre a proteção do consumidor através do Código de Defesa do 

Consumidor, Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990. Três anos depois, a Argentina 

legislou sobre a matéria através da Lei 24.240/1993 – “Ley de Defensa del Consumidor” – 

modificada pela Lei 24.999, de 01 de julho de 1998188. O Paraguai apenas adotou uma 

legislação consumerista em 1998 – “Ley de Defensa del consumidor y del usuário” - Lei 

1.334, de 27 de outubro de 1998189; e, o Uruguai, por sua vez, tem a legislação 

consumerista mais recente, a Lei n. 17.250, de 11 de agosto de 2000 (Defensa del 

Consumidor).190 

No direito comunitário do Mercosul, a defesa do consumidor iniciou-se na 

Reunião de Ministros da Justiça dos Estados-Membros, em dezembro de 1991, ocasião em 

que se discutiu a harmonização legislativa entre os Estados-Membros.191 

Nesta reunião192, assinaram-se algumas Convenções, dentre as quais se 

ressaltem a convenção sobre a determinação da lei aplicável nos contratos internacionais - 

Protocolo de Buenos Aires;193 sobre jurisdição e reconhecimento de julgados no cível, 

direito do trabalho e comercial - Protocolo de Las Leñas;
194 e, sobre arbitragem 

                                                                                                                                              
de listas não exaustivas, de normas modelos, de anexos exemplificativos, ou mesmo de algumas normas 
unificadas, cuja aceitação, porém, não será imperativa, mas é deixada a conveniência e oportunidade dos 
países membros”. MARQUES, Cláudia Lima. Mercosul como legislador em matéria de direito do 
consumidor – Crítica ao Projeto de Protocolo de Defesa do Consumidor. Op. cit., p. 60. 
188 Publicada na íntegra na Revista de Direito do Consumidor, vol. 26, abr. / jun. 1998, p. 292 – 308. 
189 Publicada na íntegra na Revista de Direito do Consumidor, vol. 30, abr. / jun. 1999, p. 247 – 255. 
190 Disponível em: <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17250&Anchor=>. 
Acesso em 22 de set. de 2008. 
191 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança ..., op. cit., p.369: “No Mercosul, o tema da defesa do consumidor 
não se desenvolveu com base na preocupação da defesa da concorrência leal (ou da economia) no mercado 
unificado, [...] mas como proposta institucional especialmente da Reunião de Ministros da Justiça [...] foi no 
âmbito do Grupo Mercado Comum, mais especificamente do Subgrupo 10 de Coordenação de Políticas 
Macroeconômicas, que surgiu a ‘Comissão de Estudos de Direito do Consumidor’, que, em 1994, foi 
substituída pelo Comitê Técnico 7, no âmbito da Comissão de Comércio do Mercosul, órgão hoje 
responsável pela harmonização das regras sobre o tema”. 
192 Idem ibidem, p. 406 – 407: “A defesa do consumidor foi iniciada a partir de uma proposta institucional, da 
Reunião de Ministros da Justiça, diferentemente da experiência da UE, em que a proteção dos consumidores 
iniciou de forma indireta, a partir da regulamentação e defesa da concorrência leal. Todavia, somente no 
âmbito do Grupo Mercado Comum (GMC), Subgrupo 10 de Coordenação de Políticas Macroeconômicas, 
estabeleceu-se a “Comissão de Estudos de Direito do Consumidor”, dentre suas competências, a de legislar 
sobre direito do consumidor. Assim, o “Regimento Interno da Comissão de Comércio já prevê um comitê 
técnico especializado para legislar e velar sobre a defesa do consumidor: o CT7”. 
193 Disponível em: < 
http://www.mercosur.int/msweb/Normas/Tratado%20e%20Protocolos/Jurisd%20Int%20en%20Mat%20Cont
ractual-Baires94.pdf >. Acesso em 22 de set. de 2008,Transposto no Brasil pelo Decreto 2.095, de 17 de dez. 
de 1996; na Argentina, Lei 24.669, de 29 de jul. de 1996; no Paraguai, Lei 597/95 de 15 de jun. de 1995. 
194 “Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e 
Administrativa”. Disponível em: < http://marcosspindola.com/br/arquivos/PROTOCOLO-DE-LAS-
LEnAS.pdf>. Acesso em 22 de set. de 2008, Transposto no Brasil pelo Decreto 2.067 de 12 de nov. de 1996; 
na Argentina, Lei 24.578 de 25 de out. de 1995; no Paraguai, Lei 270/93; e, no Uruguai, lei 16.791 de 15 de 
ago. de 1998. 
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internacional – Resolução 126/94 e Protocolo de Santa Maria;
195 dentre outros. Percebe-se 

que não há nenhum documento que verse sobre comércio eletrônico no âmbito do 

Mercosul. 

 

 

1.3.5.1 Resolução 126, de 16 de dezembro de 1994, sobre Defesa do 

Consumidor 

 

Preliminarmente, deve-se ressaltar a Resolução n. 126, de 16 de dezembro 

de 1994196, tida como a principal norma sobre direito do consumidor.197 

A partir deste documento criou-se a Comissão de Defesa do Consumidor 

(art. 1º) responsável pela elaboração de um projeto para unificação das regras relativas ao 

Direito do Consumidor. 

Observando-se a inexistência de harmonização entre os Estados-Membros 

do Mercosul quanto à regulação dos direitos dos consumidores, o art. 2º da Res. 126/94 diz 

que a lei aplicável é a lei do país onde o produto ou serviço é disponibilizado, in verbis
198

: 

 

Art. 2º - Até que seja aprovado um regulamento comum para a defesa do 
consumidor no MERCOSUL cada Estado Parte aplicará sua legislação 
de defesa do consumidor e regulamentos técnicos pertinentes aos 
produtos e serviços comercializados em seu território. Em nenhum caso, 
essas legislações e regulamentos técnicos poderão resultar na imposição 
de exigências aos produtos e serviços oriundos dos demais Estados 
Partes superiores àquelas vigentes para os produtos e serviços nacionais 
ou oriundos de terceiros países. 

 

A doutrina199 denomina esta norma como a que instituiu a “regra do 

mercado de comercialização” ou “do mercado de destino”, que atualmente está em vigor 

no Mercosul. 

                                                
195 Disponível em: < http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/forumCorteSupremaNorma/forumCorteSuprema 
Norma_AP_75315.pdf >. Acesso em 22 de set. de 2009, Este protocolo regula a jurisdição em matéria de 
consumo. 
196 Disponível em: < http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm>. Acesso em 22 
de set. de 2008. 
197 MARQUES, Cláudia Lima. Direitos do consumidor no Mercosul: algumas sugestões frente ao impasse. 
In: Revista Direito do Consumidor, vol. 32, out. / dez., 1999, p. 16-44. p. 24. 
198 Disponível em: < http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm>. Acesso em 22 
de set. de 2008. 
199 MARQUES, Cláudia Lima. Direitos do consumidor no Mercosul: algumas sugestões frente ao impasse. 
Op. cit., p. 25. 
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Por esta regra, um consumidor, que resida em qualquer um dos Estados-

Membros do Mercosul, ao adquirir um produto de um adquirente cuja sede seja outro 

Estado-Membro, tem direito a pleitear a aplicação da lei de seu país. Esta regra está de 

acordo com o art. 101, inc. I do CDC brasileiro. Além disso, tal regra é perfeitamente 

aplicável no caso de tal contratação ocorrer via internet. 

No entanto, ressalte-se o caráter transitório desta Resolução, que terá 

eficácia até que seja aprovado o Regulamento Comum para a Defesa do Consumidor no 

Mercosul.200 

Assim, houve uma tentativa de elaboração de uma norma interna do 

Mercosul a disciplinar os direitos do consumidor, buscando-se harmonizar as legislações 

dos Estados-Membros. Tal tentativa culminou no “Projeto de Protocolo Comum de Defesa 

do Consumidor”, que não foi aprovado devido às problemáticas questões que tal Protocolo 

estabelece. 

 

 

1.3.5.2 Projeto de Protocolo de Defesa do Consumidor 

 

Em abril de 1993, o Subgrupo n. 10 do Grupo Mercado Comum instituiu 

uma Comissão de Estudos de Direito do Consumidor, que deveria elaborar uma legislação 

específica sobre o tema (“Pautas Básicas de Defesa do Consumidor no Mercosul”), 

estabelecendo normas básicas e não exaustiva, sem com isso revogar as legislações 

nacionais de cada Estado-Membro.201 Antes deste documento ficar pronto, o Grupo 

Mercado Comum emitiu a já comentada Res. 126/94 sobre direito do consumidor, que 

seria revogado, automaticamente, caso o Projeto de Protocolo de Defesa do Consumidor 

fosse ratificado. 

Continuando os trabalhos, a inicial Comissão de Estudos do Grupo Mercado 

Comum transformou-se no “Comitê Técnico n. 7” da Comissão de Comércio, na ata n. 

08/97, trouxe em anexo o Projeto de Protocolo de Defesa do Consumidor. 

                                                
200 Idem ibidem, p. 25. 
201 MARQUES, Cláudia Lima. Mercosul como legislador em matéria de direito do consumidor – Crítica ao 
Projeto de Protocolo de Defesa do Consumidor. Op. cit., p. 66. 
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 O “Proyeto de Protocolo de Defensa del Consumidor del MERCOSUR”
202

 

é, portanto, uma tentativa de harmonização das regras de direito do consumidor no 

Mercosul, considerado como um tratado-normativo (tratado-lei).
203 

Este Projeto chegou a ser aprovado e assinado pelo Ministério da Justiça 

brasileiro em 29 de novembro de 1997, mas foi recusado pela Delegação brasileira na 

Comissão de Comércio do Mercosul, no dia 10 de dezembro de 1997, concluindo204: 

 

[...] el documento no atiende a la orientación establecida en el 

Mercosur, según la cual, en el proceso de armanización, se tendrá como 

referencia la legislación más exigente y los standards internacionales. 

Por este motivo la delegación de Brasil no aprobó dicho documento en 

la CCM. 

 
A crítica ao Projeto de Protocolo de Defesa do Consumidor do Mercosul 

não parou na Delegação brasileira, a doutrina tem se manifestado contrária à ratificação 

deste Protocolo, tendo em vista que se transposto para o direito interno brasileiro 

equivaleria à revogação de 53 dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, que 

confere maior proteção ao consumidor. Neste sentido, destaca-se a posição do Professor 

Newton de Lucca:205 

 
Mais preocupante, no entanto, é que, nos direitos estabelecidos em favor 
do consumidor, essa verdadeira unificação que se está a promover 
encontra-se muito aquém, em termos de proteção ao consumidor, 
daquela que já foi alcançada pelo legislador brasileiro. 
Trocando em miúdos, significa dizer, na prática, que o Protocolo de 

Defesa do Consumidor do Mercosul, se aprovado, poderia representar 
autêntica revogação de numerosas normas do Código de Defesa do 
Consumidor nacional. 

 

A doutrina entende que tal Projeto de Protocolo não pode ser adotado no 

Brasil, dado sua flagrante inconstitucionalidade tendo em vista a previsão da defesa do 

consumidor no art. 5º, inc. XXXII e no art. 170, inc. V, ambos da CF/88. Em suma, o CDC 

brasileiro caracteriza-se por ser uma norma de ordem pública e de interesse social. 

Portanto, ela deve predominar sobre outras normas que pretendam restringir alguns dos 

direitos dos consumidores ali disciplinados. Desta forma, posiciona-se a doutrina:206 

                                                
202 Publicado na íntegra na Revista de Direito do Consumidor, vol. 23 – 24, jul. / dez., 1997, p. 519 – 531. 
203 MARQUES, Cláudia Lima. Mercosul como legislador em matéria de direito do consumidor – Crítica ao 
Projeto de Protocolo de Defesa do Consumidor. Op. cit., p. 71. 
204 In: Revista de Direito do Consumidor, vol. 23 – 24, jul. / dez., 1997, p. 532 – 535. p. 533. 
205 Globalização, mercados comuns e o consumidor ..., op. cit., p. 156. 
206 MARQUES, Cláudia Lima. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor e o MERCOSUL. Op. cit., p. 
45. 
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Por todo o exposto, a origem constitucional do mandamento de proteção 

ao consumidor no Brasil concede ao Código, como lei protetora, uma 

inegável força. Em caso de conflito do hoje disposto no CDC com a 

legislação eventualmente oriunda do legislador do MERCOSUL, a 

origem constitucional da lei brasileira poderá garantir sua manutenção 

pelo judiciário brasileiro. A defesa do consumidor não é somente 

princípio da ordem econômica brasileira, mas é, especialmente, direito 

fundamental assegurado por nossa lei magna. 

 

Todavia, este Projeto é omisso quanto à realidade ensejada pelo comércio 

eletrônico. Por isso esta tentativa não é tão importante para o tema em tela quanto alguns 

protocolos atualmente em vigor, como é o caso do Protocolo de Buenos Aires e do 

Protocolo de Santa Maria, que determina, respectivamente, regras quanto à jurisdição nos 

contratos internacionais gerais e nos contratos internacionais de consumo. 

 

 

1.3.5.3 Protocolo de Buenos Aires 

 

Tendo em vista a necessidade de proporcionar segurança jurídica de modo a 

garantir soluções justas e a harmonia internacional das decisões judiciais e arbitrais 

vinculadas aos conflitos decorrentes da contratação, este Protocolo207 estabelece regras 

sobre jurisdição internacional em matéria contratual, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento das relações econômicas no setor privado. 

Portanto, a aplicação deste Protocolo no comércio eletrônico é 

incontestável, desde que esteja dentro de seu âmbito de aplicação, descrito no art. 1º208: 

 
O presente Protocolo será aplicado à jurisdição contenciosa internacional 
relativa aos contratos internacionais de natureza civil ou comercial 
celebrados entre particulares - pessoas físicas ou jurídicas:  
 
 a) com domicílio ou sede social em diferentes Estados-Partes do 
Tratado de Assunção;  
 
 b) quando pelo menos uma das partes do contrato tenha seu domicílio 
ou sede social em um Estado-Parte do Tratado de Assunção e, além 
disso, tenha sido feito um acordo de eleição de foro em favor de um juiz 
de um Estado-Parte e exista uma conexão razoável segundo as normas 
de jurisdição deste Protocolo. 

 

                                                
207 Disponível em: <http://www.mercosur.int/msweb/Normas/Tratado%20e%20Protocolos/Jurisd% 
20Int%20en%20Mat%20Contractual-Baires94.pdf>. Acesso em 22 de set. de 2008. 
208 Idem ibidem. 
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Todavia, o art. 2º, item “6” exclui expressamente a aplicação destas regras 

às relações contratuais de consumo, que por sua vez, estão reguladas pelo Protocolo de 

Santa Maria. 

Assim, o art. 4º deste Protocolo estabelece que o Tribunal competente para 

julgar os conflitos decorrentes da contratação internacional será aquele estipulado em 

cláusula de eleição de foro, desde que esta não tenha sido elaborada de forma abusiva. 

Pode-se dizer que este dispositivo é semelhante ao que dispõe o parágrafo 

único do art. 112 do C.P.C.,209 isto é, não será válida a cláusula de eleição de foro quando 

estabelecida em contrato de adesão. Aliás, a diferença é que a norma do Direito Interno 

brasileiro confere maior proteção ao aderente na medida em que dispensa a comprovação 

de abusividade, basta que seja estipulada em contrato de adesão. 

Ressalte-se a importância da aplicação deste dispositivo e do que prevê o 

Protocolo de Buenos Aires no comércio eletrônico, haja vista o predomínio dos contratos 

internacionais de adesão na internet; em que ao aderente resta apenas concordar com os 

termos impostos em bloco ou não contratar. 

O art. 6º traz a regra de perpetuação da jurisdição, ou seja, se a demanda 

tiver sido proposta em outra jurisdição, distinta daquela eleita pelas partes, e tal fato for 

admitido voluntariamente pelas partes, então esta jurisdição será competente para julgar o 

litígio. Este fato não será motivo para invalidar o julgado posteriormente, se as partes 

voluntariamente o aceitar. Percebe-se que tal regra vai ao encontro da necessidade em 

garantir a segurança jurídica. 

Na omissão do contrato, o art. 7º210 estabelece regras para a jurisdição 

subsidiária, e à escolha do autor, a saber: 

 
Na ausência de acordo, têm jurisdição à escolha do autor:  
 
 a) o juízo do lugar de cumprimento do contrato;  
 
 b) o juízo do domicílio do demandado;  
 
 c) o juízo de seu domicílio ou sede social, quando demonstrar que 
cumpriu sua prestação. 

 

                                                
209 “Parágrafo único. A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de 
ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu.” 
210 Disponível em: 
<http://www.mercosur.int/msweb/Normas/Tratado%20e%20Protocolos/Jurisd%20Int%20en%20Mat%20Co
ntractual-Baires94.pdf>. Acesso em 22 de set. de 2008. 
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Por fim, o art. 9º do Protocolo de Buenos Aires estabelece regras quanto à 

determinação do domicílio do réu. Sendo, o demandado, pessoa física, considera-se seu 

domicílio o lugar de sua residência habitual. Na impossibilidade de determinar este 

critério, considera-se, então, o “centro principal de seus negócios”. Não havendo, então, 

pode-se demandar no “lugar onde se encontrar” (“simples residência”). 

Por esta regra, na hipótese de um conflito em que o autor (pessoa física), 

cuja residência habitual seja no Brasil, tenha contratado via internet com outrem (pessoa 

física), cuja residência habitual seja na Argentina, e desde que seja uma relação de direito 

privado, pode-se demandar no Brasil. 

No caso de pessoa jurídica, o mesmo dispositivo (art. 9º do Protocolo de 

Buenos Aires) considera domicílio “a sede principal da administração”. Mas havendo 

sucursais ou outras espécies de representação, considera-se domiciliada no “lugar onde as 

operações foram praticadas”. 

Assim, uma empresa Argentina que tenha sede principal da administração 

na Argentina, e que contrate com um empresário brasileiro, poderá demandá-lo na 

Argentina. 

Ressaltando-se, porém, que tais regras valerão no caso de omissão do 

contrato; pois, se as partes tiverem elegido determinado foro, a demanda deve ser julgada 

no foro eleito pelas partes. 

Todavia tais regras restringem-se aos contratos empresariais ou de direito 

privado, não se aplicam aos contratos de consumo, por expressa exclusão no Protocolo (art. 

2º). As hipóteses que versem sobre contrato de consumo são disciplinadas pelo Protocolo 

de Santa Maria, a seguir analisado. 
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1.3.5.4 Protocolo de Santa Maria 

 

O Protocolo de Santa Maria211 regulamenta as regras sobre jurisdição 

especial para consumidores em matéria de relações contratuais. Percebeu-se que a validade 

da cláusula de eleição de foro, nos termos do Protocolo de Buenos Aires, geralmente é 

prejudicial aos consumidores por representar um óbice ao acesso à justiça. 

Todavia, a vigência deste Protocolo está condicionada à aprovação do 

Projeto de Protocolo de Defesa do Consumidor, que como visto não foi aprovado, nos 

termos do art. 18 do Protocolo de Santa Maria, que diz: 

 
A tramitação da aprovação do presente Protocolo no âmbito de cada um 
dos Estados Partes, com as adequações que forem necessárias somente 
terá início após a aprovação do "Regulamento Comum MERCOSUL de 
Defesa do Consumidor" em sua totalidade, inclusive eventuais anexos, 
pelo Conselho do Mercado Comum. 

 

Assim, o Protocolo de Santa Maria nunca entrou em vigor, significando 

uma grande perda aos consumidores, que continuam desprotegidos face à contratação 

internacional. Mesmo assim, é importante que se faça uma análise dos principais 

dispositivos deste Protocolo, que pode vir a ser aprovado excluindo o art. 18 supra. 

O âmbito de aplicação deste Protocolo está definido no art. 1º, excluindo-se 

tão-somente as relações de consumo decorrente dos contratos de transportes. Outrossim, a 

aplicação espacial deste Protocolo está atrelada ao fato de o consumidor e o fornecedor 

residirem em diferentes Estados-Membros (art. 2º). Daí a importância do estudo deste 

Protocolo para o comércio eletrônico, porque a internet viabiliza a disponibilização de 

produtos e serviços de um fornecedor argentino ao mercado de consumo brasileiro, por 

exemplo. Esta realidade e a busca pela segurança jurídica impõem ao direito comunitário a 

elaboração de regras para harmonizar as legislações dos Estados-Membros. 

O art. 4º do Protocolo de Santa Maria estabelece o foro privilegiado para o 

consumidor, que poderá demandar o fornecedor, cuja sede seja em outro Estado-Membro, 

no seu domicílio. Neste sentido, o texto, in verbis, do art. 4º:212 

                                                
211Elaborado pela Reunião de Ministros em 17 de dez. de 1996, Decisão Mercosul/CMC/Dec. 10/96, 
aprovada na Reunião de Fortaleza em 17 de dez. de 1996. Disponível em: < 
http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/forumCorteSupremaNorma/forumCorteSupremaNorma_AP_75315.pdf >. 
Acesso em 22 de set. de 2009. 
212 Disponível em: < 
http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/forumCorteSupremaNorma/forumCorteSupremaNorma_AP_75315.pdf >. 
Acesso em 22 de set. de 2009. 



 154 

 
Capítulo III - JURISDIÇÃO 
Artigo 4° - Regra Geral 
1. Terão jurisdição internacional nas demandas ajuizadas pelo 
consumidor, que versem sobre relações de consumo, os juízes ou 
tribunais do Estado em cujo território esteja domiciliado o consumidor. 
2. O fornecedor de bens ou serviços poderá demandar contra o 
consumidor perante o juiz ou tribunal do domicílio deste. (grifo 
nosso) 

 

Desta forma, o Protocolo de Santa Maria está de acordo com a regra 

estipulada no Direito Interno brasileiro (art. 101, inc. I do CDC)213 

Em linhas gerais, a doutrina brasileira214 elogia o mérito do Protocolo de 

Santa Maria, sugerindo a manutenção de seu texto: 

 
Cabe, pois, salientar que, no mérito, o Protocolo parece-me positivo e 
necessário para o consumidor e deveria ser aprovado (novamente) pelo 
governo brasileiro. O protocolo não regula a lei aplicável ao caso, 
somente o foro (e a lei processual a ser utilizada pelo foro – lex fori, Art. 
10). Cria um foro privilegiado para o consumidor, o de seu domicílio 
(Art. 4º), a exemplo do CDC e da Convenção de Bruxelas (EU). Permite, 
porém, que o consumidor – e só ele - prorrogue o seu foro preferencial 
para outros foros (Art. 5º). 

 
As deficiências do Protocolo de Santa Maria dizem respeito à omissão de se 

tutelar a figura do “consumidor-turista”, pois o art. 1º, “c” menciona a necessidade de ter 

sido feita a publicidade no país de domicílio do consumidor; o que muitas vezes não ocorre 

nas hipóteses de turismo. Outro ponto negativo é a exclusão expressa da aplicação deste 

Protocolo aos contratos de transportes. E, por fim, a aplicação deste Protocolo é restrita, 

deixando de fora a proteção extracontratual do consumidor (como nos casos de acidentes 

de consumo, publicidade, recall, etc.). 

Quanto ao tema relacionado ao comércio eletrônico, não há nenhum 

instrumento comunitário visando a harmonização das legislações internas dos países 

membros. Estes, por sua vez, ainda, estão trabalhando em sua legislação interna sobre 

comércio eletrônico. Melhor seria se este esforço fosse feito em conjunto para que, depois, 

a legislação resultante de intensas análises pudesse ser adotada pelos Estados-Membros. 

A omissão do Mercosul com relação ao comércio eletrônico é clara:215 

 

                                                
213 “[...] I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor;” No caso, autor, refere-se ao consumidor. 
214 MARQUES, Cláudia Lima. Direitos do consumidor no MERCOSUL: algumas sugestões frente ao 
impasse. Op. cit., p. 34. 
215 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 416 – 417. 
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Não há regulamentação ou resolução no Mercosul que objetiva a 
proteção do consumidor nas tratativas eletrônicas; mas tão-somente, 
resoluções estabelecendo, por exemplo, normas sobre qualidade do leite 
(Resoluções 31/93, 82/93 e 63/94), sobre medidas fitossanitárias 
(Resoluções 59/94, 60/94 e 62/94), a Resolução 58/92, que estabelece 
regras sobre o comércio de produtos industrializados, etc. Tais 
resoluções beneficiam de forma indireta os consumidores, no entanto, há 
uma lacuna indesejável com relação ao comércio eletrônico. 

 
A partir do ano 2000, em que o CT enfatizou a necessidade de se regular a 

matéria sobre comércio eletrônico, algumas propostas já estão sendo feitas. 

 

 

1.4 Análise de algumas legislações estrangeiras sobre comércio 
eletrônico 
 

 

O estudo de algumas legislações estrangeiras sobre o tema mostra-se 

altamente relevante no que tange o comércio eletrônico dado o alto nível de globalização 

ensejada pelo uso crescente da internet nas práticas comerciais. Por isso, no subcapítulo 

anterior, investigaram-se as principais Diretrizes e Leis Modelos sobre o tema para obter 

uma visão global. Nesta segunda parte do direito estrangeiro, analisar-se-á o tratamento 

dado ao comércio eletrônico e ao direito do consumidor em algumas legislações 

alienígenas, constatando a influência daquelas Diretrizes e Leis Modelos no direito interno 

de alguns países da Europa, América Latina e Ásia. 

Primeiro destacam-se as legislações vigentes em alguns dos Estados-

Membros da União Européia, apontando o quadro geral deste bloco econômico-jurídico. 

Em seguida, passa-se à análise da questão nos países da América Latina, identificando o 

quadro geral desta parte das Américas. Seguindo esta linha de pesquisa, destaca-se a parte 

sobre os países da América do Norte (Canadá e Estados Unidos), por serem os pioneiros 

tanto na produção legislativa quanto jurisprudencial sobre comércio eletrônico. 

Finalmente, estuda-se a matéria em alguns países da Europa Oriental e Ásia, culminando 

com um quadro geral em que se conclui sobre a situação daqueles países. 

Ao fim desta investigação, pretende-se auxiliar o Legislador brasileiro ao 

proporcionar uma visão geral de como esta matéria está sendo tratada no mundo. Desta 

forma, a elaboração do texto final da futura legislação pátria sobre comércio eletrônico 

poderá surgir mais amadurecida, haja vista as experiências em outros países apontadas 
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neste capítulo. Neste sentido, ressaltem-se as diferenças sócio-econômicas dos países 

europeus e do Brasil; no entanto, a realidade pós-moderna globalizada favorece a recepção 

dos modelos jurídicos de outros países no ordenamento interno pátrio:216 

 
Em tempos pós-modernos, sabe-se que a “cópia” de experiências 
jurídicas é impossível; as identidades culturais, as peculiaridades sociais 
de mercados e de história estão renascidas. De outro lado, justamente 
nestes tempos globalizados e da sociedade da informação, sabe-se que os 
modelos (jurídicos) circulam e são recebidos com mais fecundidade do 
que era de se esperar, especialmente pelos países emergentes, como o 
Brasil, sempre ávidos por novidades dos países centrais, geralmente 
países principais e significativos em direito comparado. 

 
Outrossim, quer-se auxiliar a sociedade como um todo, pois atualmente um 

empresário, que pretenda disponibilizar produtos ou serviços por meio da internet em 

outros países, precisa ter conhecimento da disciplina jurídica do comércio eletrônico e do 

direito do consumidor nos países em que atuará. 

 

 

1.4.1 Alguns países da União Européia 
 

Os Estados-Membros da União Européia devem transpor as diretivas em 

seu direito interno, sob pena de sofrerem sanções a serem impostas pelo Tribunal de 

Justiça da Comunidade Européia.217 Portanto, as Diretivas da Comunidade Européia 

mencionadas no subcapítulo 1.3.4 foram transpostas nos países de que se tratará neste 

subcapítulo. 

Assim, pretende-se com esta análise particularizada de cada país, Estado-

Membro da União Européia, dar subsídios tanto a empresas quanto aos consumidores que 

pretendam realizar negócios eletrônicos com indivíduos que residam em algum destes 

países. 

 

                                                
216 MARQUES, Cláudia Lima. Normas de proteção do consumidor (especialmente, no comércio eletrônico) 
oriundas da União Européia e o exemplo de sua sistematização no Código Civil alemão de 1986 – Notícias 
sobre as profundas modificações no BGB para incluir a figura do consumidor. In: Revista de Direito Privado 
n. 4, out. – dez. 2000, São Paulo, p. 50 a 93. p. 54. 
217 Como aconteceu contra a Espanha, quando o Tribunal da Comunidade Européia condenou este Estado-
Membro por não ter estabelecido alguns direitos dos consumidores estabelecidos na Dir. 93/13/EEC de 05 de 
abr. de 1993 sobre cláusulas abusivas. “Judgment of the Court (First Chamber) of 9 September 2004. 

Commission of the European Communities v Kingdom of Spain. Failure of a Member State to fulfill 

obligations - Directive 93/13/EEC - Unfair terms in consumer contracts - Rules of interpretation - Rules 

concerning conflict of laws. Case C-70/03.” In: LexisNexis Quicklaw, 22 de out. de 2007, às 15:11:07. 14 
págs. 
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1.4.1.1 Alemanha 
 

Quanto ao direito do consumidor, a metodologia utilizada pela Alemanha 

para transpor as diretivas européias é a alteração dos dispositivos do Bürgerliches 

Gesetzbuch – BGB.218 De sorte que, muito embora, não há definição da relação jurídica de 

consumo, os atuais §§ 13 e 14 da codificação alemã trazem, respectivamente, a definição 

de consumidor (Verbraucher)219 e fornecedor (Unternehmer).220 

Diferentemente do Direito alemão em que se alterou o Código Civil (BGB) 

para fazer incluir as figuras do consumidor e fornecedor, o Legislador brasileiro optou por 

elaborar uma legislação específica sobre o direito do consumidor (o CDC), sem alterar o 

Código Civil, de 1916, vigente à época da promulgação do CDC. Todavia, 

semelhantemente ao Direito alemão, não se define relação jurídica de consumo, mas o art. 

2º do CDC brasileiro traz a definição de consumidor e o art. 3º, de fornecedor, sendo que o 

parágrafo único deste último traz a definição de produtos e serviços. 

Em linhas gerais, o Direito alemão transpôs as diretivas européias em seu 

direito interno seja mediante alterações no BGB como, por exemplo, o § 361a que 

disciplina o direito de arrependimento e o § 361b, sobre o dever de informar dos 

fornecedores; seja mediante leis esparsas específicas, e. g., a Fernabsatzgesetz – FernAbsG 

sobre contratos à distância regulamentados pela Dir. 97/7/CE.221 

                                                
218 Código Civil Alemão de 1900. 
219 “Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.” Disponível em: 
<http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf>. Acesso em 29 de set. de 2008, às 10:42 hs. 
“Consumidor é qualquer pessoa física, que conclui um negócio jurídico, cuja finalidade não tem ligação 
comercial ou com sua atividade profissional”. Tradução por MARQUES, Cláudia Lima. Normas de proteção 
do consumidor (especialmente, no comércio eletrônico) oriundas da União Européia e o exemplo de sua 
sistematização no Código Civil alemão de 1986..., op. cit., p. 52. 
220 “(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, 
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit handelt. (2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der 
Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.” Idem ibidem. Versão em 
ingles disponível em: < http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/german_civil_code.pdf>. Acesso em 
29 de set. de 2008, às 11:29 hs: “(1) An entrepreneur means a natural or legal person or a partnership with 
legal personality who or which, when entering into a legal transaction, acts in exercise of his or its trade, 
business or profession. (2) A partnership with legal personality is a partnership that has the capacity to 
acquire rights and to incur liabilities.” Tradução livre: “(1) Fornecedor significa a pessoa natural ou jurídica 
ou sociedade com personalidade jurídica que, quando ingressa em uma transação legal, atua no exercício de 
seu comércio, negócio ou profissão. (2) A sociedade com personalidade jurídica é uma sociedade que tem 
capacidade jurídica para adquirir direitos e contrair obrigações decorrentes de responsabilização.” 
221 Para maiores detalhes, cf. MARQUES, Cláudia Lima. Normas de proteção do consumidor (especialmente, 
no comércio eletrônico) oriundas da União Européia e o exemplo de sua sistematização no Código Civil 
alemão de 1986..., op. cit., p. 91. 
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Quanto ao comércio eletrônico, a Alemanha foi a pioneira, na Europa, a 

adotar legislação sobre assinatura digital, denominada Signaturgesetz. Ela faz parte (§ 3º) 

da chamada Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und 

Kommunikationsdienste – luKDG, também denominada por Multimediagesetz, de 22 de 

julho de 1997, em vigor desde 01 de agosto de 1997, que regula as condições estruturais 

dos serviços de informação e comunicação222. 

O Direito alemão incorporou a Dir. 2000/31/CE sobre comércio eletrônico 

acrescentando ao §312, a alínea “e”, cujo título é “Deveres no Comércio Eletrônico” 

(Pflichten im elektronischen Geschäftsverkeher):223 

 

§ 312e – Deveres no comércio eletrônico – (1) Utiliza-se um empresário 

(Unternehmer) para a finalidade de conclusão de contratos sobre 

fornecimento de produtos ou serviços de meios de telecomunicação ou 

eletrônicos (contratos no comércio eletrônico), deve em relação aos 

clientes: 

1. colocar à disposição meios técnicos razoáveis, eficientes e acessíveis, 

para o cliente comunicar os erros e que estes sejam reconhecidos antes 

da entrega de seu pedido contratual (vor Abgabe seiner Bestellung); 

2. repassar de forma clara e inteligível as informações obrigatórias 

previstas nas Diretivas Européias de defesa do consumidor (§ 241 da 

EGBGB), antes da entrega de seu pedido contratual; 

3. confirmar a chegada de seu pedido ou aceitação imediatamente por 

meio eletrônico e; 

4. possibilitar ao cliente acessar e arquivar as cláusulas contratuais e as 

condições gerais contratuais em uma forma (permanente), que possa ser 

repetidamente acessada (§ 312e, n. 1 do BGB-Reformado). [...] 

(3) Outros deveres de informação previstos em outras normas 

permanecem. Os clientes têm um direito a arrependimento sem causa de 

acordo com o § 355 do BGB-Reformado, e o prazo [de duas semanas] só 

começa a correr depois de cumprido o dever de informar previsto no 

número 1. 

 

Com relação ao sistema alemão, interessante ressaltar que a divulgação de 

produtos na internet é mera invitatio ad offerendum;
224 enquanto que no Brasil toda 

manifestação de vontade do fornecedor enquadra-se como uma proposta contratual com 

força vinculatória, haja vista o art. 429 do Código Civil e art. 30 do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

                                                
222 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Contratos..., op. cit., p. 114, nota de rodapé n. 26. 
223 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 122 – 123. 
224 Idem ibidem, p. 86. 
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1.4.1.2 Bélgica 
 

 

A Bélgica tem um sistema de proteção do consumidor exemplar 

estabelecido pela lei denominada “Loi du 14 Juillet 1991 sur les pratiques du commerce et 

sur l'information et la protection du consommateur”225. Esta lei foi alterada em diversas 

ocasiões para incorporar os dispositivos da Diretiva 93/13/EEC sobre cláusulas abusivas e 

da Diretiva 1997/7/CE sobre contratos à distância. 

Este diploma legal é composto por 124 artigos distribuídos em 13 capítulos, 

a saber: - capítulo I (Disposições gerais), trazendo as definições de consumidor, 

fornecedor, produtos e serviços, dentre outros; - capítulo II, que dispõe sobre o direito à 

informação do consumidor; - capítulo III (Qualificação da origem); - capítulo IV 

(Publicidade); - capítulo V (Disposições gerais sobre a venda de produtos e serviços ao 

consumidor), que regulamenta as cláusulas abusivas nas seções 2 e 3; - capítulo VI 

(Algumas práticas comerciais), que disciplina os contratos à distância na seção 9 e os 

contratos realizados fora do estabelecimento comercial (seção 11); - capítulo VII (Das 

práticas contrárias aos bons costumes); - capítulo VII bis (Acordos de consumo); capítulo 

VIII (Das ações inibitórias); - capítulo IX (Do procedimento da propaganda); - capítulo X 

(Das sanções); - capítulo XI (Da pesquisa e constatação dos atos proibidos por esta lei); - 

capítulo XII (Das disposições modificativas, ab-rogatórias e transitórias); - capítulo XII 

(Disposições finais). 

Quanto à definição de consumidor, o parágrafo 7 do art. 1º diz:226 

 
Consumidor: toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, cuja 
finalidade exclua todo caráter profissional, produtos ou serviços 
disponibilizados no mercado; 

 

Por fornecedor, entende-se (parágrafo 6 do art. 1º):227 

                                                
225 “Lei de 14 de jul. de 1991 sobre as práticas comerciais e sobre a informação e a proteção do consumidor” 
(tradução livre). Também conhecida por “Commercial Practices, Information and Consumer Protection 

Act”. Disponível em 
<ttp://mineco.fgov.be/protection_consumer/trade_practices/trade_law/law_on_protection_fr_001.pdf>, 
acessada em 06 de nov. de 2007. 
226 Tradução livre de: “7. CONSOMMATEUR : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à 
des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché;” Idem ibidem. 
227 Idem ibidem: “6. VENDEUR: a) tout commerçant ou artisant ainsi que toute personne physique ou morale 
qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou 
en vue de la réalisation de leur objet statutaire; b) les organismes publics ou les personnes morales dans 
lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère 
commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services; c) les 
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6. Vendedor: 
a) todo comerciante ou artesão, bem como toda pessoa física ou jurídica 
que oferecem em venda ou vendem produtos ou serviços, dentro de sua 
esfera profissional ou de seus objetivos estatutários; 
b) os órgãos públicos ou pessoas jurídicas de direito público que 
exercem uma atividade comercial, financeira ou industrial e que 
oferecem em venda ou vendem produtos ou serviços; 
c) pessoas que exercem com ou sem fins lucrativos atividade comercial, 
financeira ou industrial, seja em seu próprio nome, seja em nome e por 
conta de um terceiro dotado ou não de personalidade jurídica e que 
ofereçam em venda ou vendam produtos ou serviços; 

 
Importante observar que a definição de fornecedor é a mais ampla possível, 

bastando que se constate que a distribuição profissional de produtos e serviços no mercado 

de consumo. 

A definição de cláusula abusiva está prevista no art. 31, significando a 

cláusula ou condição contratual que crie um desequilíbrio manifesto entre os direitos e 

obrigações das partes.228 

O parágrafo quarto deste dispositivo legal impõe ao fornecedor, nos 

contratos escritos, que redijam as cláusulas de forma clara e compreensível. Prevendo com 

regra de interpretação contratual, em caso de dúvida, o entendimento que mais favoreça o 

consumidor.229 

O rol exemplificativo das cláusulas abusivas está contido no art. 32, que 

incorporou o anexo da Dir. 93/13/EEC. As hipóteses de cláusulas abusivas presentes neste 

dispositivo são muito semelhantes ao art. 51 do CDC brasileiro. 

A conseqüência das cláusulas abusivas neste sistema é idêntica à prevista no 

art. 51 do CDC brasileiro, ou seja, a nulidade. Neste caso, o contrato deve ser mantido 

sempre que possível (princípio da conservação dos negócios jurídicos), desconsiderando a 

cláusula considerada abusiva. De maneira que, somente sendo impossível a subsistência do 

                                                                                                                                              
personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, 
soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et 
qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;” 
228 “Art. 31 § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par clause abusive, toute clause ou 
condition qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un 
déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties.” Disponível em < 
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/trade_practices/trade_law/law_on_protection_fr_001.pdf>, 
acessada em 06 de nov. de 2007. 
229 “§ 4. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, ces clauses doivent être édigées de 
manière claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable 
au consommateur prévaut.” Idem ibidem. 
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contrato após a extração da cláusula abusiva, é que se cogita a anulação de todo o 

contrato.230 

A disposição contida no parágrafo único do art. 33 é muito interessante ao 

revelar uma proteção global ao consumidor. Este dispositivo estabelece que, nos contratos 

que prevêem a aplicação da lei de outro Estado Membro da União Européia, prevalecerá a 

lei mais favorável ao consumidor.231 

Esta regra é fundamental para a efetiva proteção do consumidor no 

comércio eletrônico, em que predomina as transações internacionais; ou seja, um 

consumidor belga que adquira um produto de um fornecedor inglês. Este consumidor 

ficaria desprotegido se este contrato previsse a aplicação dos precedentes dos tribunais 

ingleses, além da flagrante insegurança em torno dos seus direitos. Mas o dispositivo ora 

comentado aniquila tais efeitos danosos, prevendo como a lei aplicável a mais benéfica ao 

consumidor, ainda que as partes tenham estipulado de forma diversa no contrato. 

Com relação aos contratos à distância, o art. 77232 menciona a definição 

destes contratos atrelando-os à utilização de qualquer técnica de comunicação à distância. 

Portanto, o consumidor belga está amplamente protegido no comércio eletrônico, 

fundamentado nas técnicas de comunicação à distância, obrigando o fornecedor a informar 

o consumidor nos termos do art. 79, sob pena de se estender o prazo para o exercício do 

direito de arrependimento para três meses (art. 80, § 2º). 

Quanto ao prazo para exercício do direito de arrependimento nos contratos à 

distância, o art. 80233 da lei belga estabelece em sete dias (assim como o art. 47 do CDC 

                                                
230 “Art. 33. § 1er. Toute clause abusive au sens des dispositions de la présente section, est interdite et nulle. 
Le contrat reste contraignant pour les parties, s'il peut subsister sans les clauses abusives. Le consommateur 
ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section.” Disponível em < 
http://mineco.fgov.be/protection_consumer/trade_practices/trade_law/law_on_protection_fr_001.pdf>, 
acessada em 06 de nov. de 2007. 
231 “§ 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d’um Etat tiers à l’Union européenne est repute non 
écrite um ce qui concerne  re matières régies par la  resente section lorsque, um l’absence de cette clause, la 
loi d’um Etat membre de l’Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus 
élevée au consommateur dans lesdites matières.” Idem ibidem 
232 “Art. 77 § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par: 1° contrat à distance : tout contrat 
concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un système 
de vente ou de prestations de services à distance organisé par le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise 
exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y 
compris la conclusion du contrat ellemême; 2° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans 
présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du 
contrat entre ces parties; 3° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, 
publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des vendeurs une ou 
plusieurs techniques de communication à distance;” Idem ibidem. 
233 “Art. 80 § 1er. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins sept jours 
ouvrables pour renoncer au contrat. Ce droit s'exerce sans pénalités et sans indication de motif. Sans 
préjudice des dispositions de l'article 81, § 3, second tiret, les seuls frais qui peuvent être imputes au 
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brasileiro). No entanto, o Legislador belga possibilita a extensão deste período para três 

meses, caso o fornecedor não tenha cumprido com o seu dever de informar o consumidor 

sobre, dentre outras, o preço total, as características do produto, etc. 

Quanto à regulação específica sobre comércio eletrônico, a Bélgica também 

transpôs a Diretiva sobre comércio eletrônico por meio da lei 131-1, de 11 de março de 

2003.234 

Esta lei determina a validade dos contratos formados pela internet, nas 

palavras do advogado belga Thibault Verbiest:235 

 

A lei que dispõe sobre as exigências legais ou regulamentares acerca do 
processo contratual é satisfeita com relação aos contratos eletrônicos, 
pois as qualidades funcionais destas exigências estão preservadas. Em se 
tratando de contrato escrito, acrescenta-se: 
1. a exigência de estar escrito é satisfeita pelo uso de um signo 
inteligível e acessível para posteriores consultas, quaisquer que seja seu 
suporte ou a modalidade de transmissão; 
2. a exigência, expressa ou tácita, de uma assinatura é satisfeita desde 
que observadas as condições previstas no artigo 1.322, alínea “2”, do 
Código Civil, e artigo 4, § 4º, da lei de 9 julho de 2001 que fixa algumas 
regras sobre o quadro jurídico das assinaturas eletrônicas e serviços de 
certificação; 

                                                                                                                                              
consommateur en raison de l'exercice de son droit de renonciation sont les frais directs de renvoi. Pour 
l'exercice de ce droit, le délai court: - pour les produits, à compter du lendemain du jour de leur livraison au 
consommateur lorsque les obligations d'information visées à l'article 79, § 1er, ont été remplies; - pour les 
services, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ou à partir du jour où les obligations 
d'information prévues à l'article 79, § 1er, ont été remplies si elles sont remplies après la conclusion du 
contrat, à condition que le délai n'excède pas le délai de trois mois indiqué au paragraphe suivant. 
§ 2. Au cas où le vendeur n’a pas rempli les obligations d’information visées à l’article 79, § 1er, lê délai de 
renonciation est de trois mois. Ce délai court: - pour les produits, à compter du lendemain du jour de leur 
livraison au consommateur; - pour les services, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.” 
Disponível em < http://mineco.fgov.be/protection_consumer/trade_practices/trade_law/law 
_on_protection_fr_001.pdf>, acessada em 06 de nov. de 2007. 
234 Disponível em: < http://www.droit-technologie.org/upload/legislation/doc/131-1.pdf>. Acesso em 07 de 
nov. de 2007. 
235La loi belge sur le commerce électronique enfin adoptée! Disponível em: <http://www.droit-
technologie.org/actuality-642/la-loi-belge-sur-le-commerce-electronique-enfin-adoptee.html>. Acesso em 07 
de nov. de 2007. Tradução livre de: “La loi dispose que toute exigence légale ou réglementaire de forme 
relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l’égard d’un contrat par voie électronique lorsque les 
qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées. S’agissant de l’écrit, il ajoute: 
1. l’exigence d’un écrit est satisfaite par une suite de signes intelligibles et accessibles pour être consultes 
ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission; 
2. l’exigence, expresse ou tacite, d’une signature est satisfaite dans les conditions prévues soit à l’article 
1322, alinéa 2, du Code civil, soit à l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives 
au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification; 
3. l’exigence d’une mention écrite de la main de celui qui s’oblige peut être satisfaite par tout procede 
garantissant que la mention émane de ce dernier. 
La loi prévoit toutefois des exceptions pour certains contrats particuliers (ventes immobilières, contrats 
notariés, conventions de divorce, etc).” 
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3. a exigência de escrito de próprio punho da parte que se obriga pode 
ser satisfeita por qualquer processo que garanta que a manifestação de 
vontade seja feita da forma anteriormente prevista. 
Entretanto, há exceções previstas na lei, em que alguns contratos não 
podem ser celebrados na forma eletrônica (vendas imobiliárias, contratos 
notários [em que se exige escritura pública, por exemplo], acordos 
decorrentes de divórcio, etc). 
 

 
 
1.4.1.3 Dinamarca 
 
 

A proteção do consumidor na Dinamarca é marcada pela atuação do 

Ombudsman.
236

 Este é um indivíduo apontado pelo chefe de Estado para atuar em prol da 

defesa dos direitos dos consumidores, investigando e colhendo as reclamações diretamente 

feitas pelos consumidores (cidadãos). Este sistema merece aplausos, porque representa 

uma democracia madura. Além disso, quando se atua de maneira próxima aos cidadãos 

(consumidores), percebe-se as reais deficiências do sistema de proteção e defesa destes.  

No que se refere aos instrumentos legislativos, a proteção contratual do 

consumidor está disciplinada, basicamente, nas leis denominadas “Sale of Goods Act”237 e 

“Act on Certain Consumer Contracts”, consolidado na Lei sobre Contratos (“Danish 

Contracts Act”)
238

, parte IV (arts. 38-A e seguintes). Estes diplomas legais transpuseram as 

Dir. 93/13/EEC (sobre cláusulas abusivas) e 97/7/CE (sobre contratos à distância). 

A transposição da Diretiva 2000/31/CE no Direito interno dinamarquês foi 

instrumentalizada na Lei n. 227, de 22 de abril de 2002, denominada “The Electronic 

Commerce Act”.239 

Em suma, percebe-se que o quadro geral da Dinamarca quanto à proteção 

do consumidor e ao comércio eletrônico é muito semelhante ao belga, analisado supra. 

 

 

                                                
236 “[Do sueco ombud, ‘representante’, ‘deputado’, + ingl. man, ‘homem’.] Substantivo de dois gêneros. 
1.Nos países de democracia avançada como, p. ex., a Suécia, funcionário do governo que investiga as queixas 
dos cidadãos contra os órgãos da administração pública.  2.P. ext.  Pessoa encarregada de observar e criticar 
as lacunas de uma empresa, colocando-se no ponto de vista do público:  “o ombudsman critica o próprio 
jornal que lê com olhos do leitor” (Jornal do Brasil, 25.6.1985).” Disponível em Dicionário Aurélio, versão 
eletrônica CD-Rom. 
237 Disponível em: <http://www.sprog.asb.dk/SN/Danish%20Sale%20of%20Goods%20Act.pdf>. Acesso em 
30 de set. de 2008. 
238 Disponível em: < http://www.sprog.asb.dk/sn/Danish%20Contracts%20Act.pdf>. Acesso em 30 de set. de 
2008. 
239 Disponível em: <http://www.forbrug.dk/english/laws/4/>. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
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1.4.1.4 Espanha 
 

A proteção do consumidor espanhol está regulada pela Lei n. 7/1996, de 15 

de janeiro, conhecida por “Ordenación del Comercio Minorista (LOCM)”. Esta lei foi 

alterada em diversas ocasiões para incorporar as Diretivas da União Européia acerca da 

proteção do consumidor, como é o caso da Lei n. 47/2002, de 19 de dezembro, responsável 

pela transposição ao Direito interno espanhol da Diretiva 97/7/CE (sobre contratos à 

distância). Além da Lei n. 26/1991, de 21 de novembro, sobre contratos celebrados fora 

dos estabelecimentos mercantis e o Real Decreto n. 1906/1999, de 17 de dezembro, que 

disciplina as regras atinentes à contratação telefônica ou eletrônica em que haja estipulação 

de condições gerais.240 

A Lei espanhola n. 7/1996 traz, no art. 44241, a disciplina jurídica do direito 

de arrependimento, nos moldes estabelecidos previamente pelo direito comunitário, sendo 

o prazo para exercício deste direito sete dias: 

 
Artículo 44.Derecho de desistimiento 
1. El comprador podrá desistir libremente del contrato dentro del plazo 
de siete días contados desde la fecha de recepción del producto. En el 
caso de que la adquisición del producto se efectuase mediante un 
acuerdo de crédito, el desistimiento del contrato principal implicará la 
resolución de aquél. 
2. El ejercicio del derecho o desistimiento no estará sujeto a formalidad 
alguna, bastando que se acredite, en cualquier forma admitida en 
Derecho. 
3. El derecho de desistimiento del comprador no puede implicar la 
imposición de penalidad alguna, si bien, el comprador deberá satisfacer 
los gastos directos de devolución y, en su caso, indemnizar los 
desperfectos del objeto de la compra. 

 

Ademais, ressalte-se a Lei espanhola de n. 7/1998242, de 13 de abril, 

denominada “Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación”, que transpôs a 

Diretiva 93/13/EEC sobre cláusulas abusivas.243 

Este diploma legal espanhol determina que condições gerais da contratação 

sejam aquelas inseridas no contrato sem possibilidade para o aderente em discuti-las e 

                                                
240 PENADES, Javier Plaza. La Ley 47/2002, de 19 de Diciembre, y el Comercio Electróinico: ¿Una 
oportunidad perdida? In: Revista de Derecho Informático, vol. 055, fev. de 2003. Disponível em: 
<http://www.alfa-redi.com//apc-aa-alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/plaza.pdf>. 
Acesso em 08 de nov. de 2007. 
241 Disponível em: <http://www.uclm.es/cesco/legislacion/4ley7_1996.pdf>. Acesso em 09 de nov. de 2007. 
242 Disponível em: < http://www.ahe.es/bocms/images/bfilecontent/2006/05/09/204.pdf?version=2>. Acesso 
em 09 de nov. de 2007. 
243 Idem ibidem. 
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alterá-las.244 Assim como o Direito Civil brasileiro (art. 423 CC/02), em caso de dúvida 

sobre alguma condição geral de contratação, prevalecerá a interpretação mais benéfica ao 

aderente (art. 6º da Lei n. 7/1998245). A conseqüência jurídica nestas hipóteses é a nulidade 

de pleno direito prevista no art. 8º da Lei n. 7/1998:246 

 
Artículo 8. Nulidad. 
1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que 
contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en 
cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se 
establezca un efecto distinto para el caso de contravención. 
2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, 
cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo 
por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición 
adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
 

Neste sentido, os consumidores espanhóis estão protegidos face às novas 

técnicas de contratação utilizadas no comércio eletrônico, cuja característica marcante é o 

predomínio dos contratos de adesão e a imposição das condições gerais de contratação. 

Quanto ao comércio eletrônico, a Espanha preocupou-se, primeiramente, 

em regular o uso da assinatura eletrônica por meio do Decreto Real n. 1.906, de 17 de 

dezembro de 1999247. Nesta lei, estabeleceu-se o sistema de criptografia com chaves 

públicas e a equivalência entre os documentos assinados eletronicamente e os assinados de 

próprio punho (art. 3º): 

 
Artículo 3. Efectos jurídicos de la firma electrónica. 
1. La firma electrónica avanzada, siempre que esté basada en un 
certificado reconocido y que haya sido producida por un dispositivo 
seguro de creación de firma, tendrá, respecto de los datos consignados en 
forma electrónica, el mismo valor jurídico que la firma manuscrita en 
relación con los consignados en papel y será admisible como prueba en 
juicio, valorándose ésta, según los criterios de apreciación establecidos 
en las normas procesales. 

                                                
244 “Artículo 1. Ámbito objetivo. 1. Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas 
cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de 
las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido 
redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.” Disponível em: < 
http://www.ahe.es/bocms/images/bfilecontent/2006/05/09/204.pdf?version=2>. Acesso em 09 de nov. de 
2007. 
245 “Artículo 6. Reglas de interpretación. 1. Cuando exista contradicción entre las condiciones generales y las 
condiciones particulares específicamente previstas para ese contrato, prevalecerán éstas sobre aquéllas, salvo 
que las condiciones generales resulten más beneficiosas para el adherente que las condiciones  particulares. 2. 
Las dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras se resolverán a favor del adherente.” 
Disponível em: < http://www.ahe.es/bocms/images/bfilecontent/2006/05/09/ 204.pdf?version=2>. Acesso em 
09 de nov. de 2007. 
246 Idem ibidem 
247 Disponível em: <http://www.mityc.es>. Acesso em 08 de nov. de 2007. 
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Se presumirá que la firma electrónica avanzada reúne las condiciones 
necesarias para producir los efectos indicados en este apartado, cuando 
el certificado reconocido en que se base, haya sido expedido por un 
prestador de servicios de certificación acreditado y el dispositivo seguro 
de creación de firma con el que ésta se produzca se encuentre 
certificado, con arreglo a lo establecido en el artículo 21. 
2. A la firma electrónica que no reúna todos los requisitos previstos en el 
apartado anterior, no se le negarán efectos jurídicos ni será excluida 
como prueba en juicio, por el mero hecho de presentarse en forma 
electrónica. 

 

Este Decreto cumpriu um papel relevante propiciando maior segurança 

jurídica ao comércio eletrônico. Mas a atuação do Legislador espanhol não parou por aí, a 

Diretiva européia 2000/31/CE foi transposta para o Direito espanhol por meio da Lei n. 

34/2002, de 11 de julho de 2002, denominada “Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico (LSSICE)”.248 

A LSSICE espanhola é uma lei genérica, pois disciplina diversos aspectos 

do comércio eletrônico, como, por exemplo, a vedação do envio de correio eletrônico não 

solicitado (spam) em seu art. 21: 

 
Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales realizadas a 
través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica 
equivalentes. 
1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o 
promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación 
electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o 
expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. 

 
 

Destaca-se, entretanto, o título IV (“Contratación por vía electrónica”, arts. 

23 a 29), que disciplina a contratação celebrada por meio eletrônico, tendo em vista a 

ligação estreita com esta tese.249 

O art. 23250 desta lei traz o princípio da equivalência entre os contratos 

celebrados eletronicamente e os celebrados em papel (tradicionais), excluindo tão-somente 

os contratos relacionados ao direito de família e das sucessões: 

                                                
248 Disponível em: <http://www.mityc.es/setsi/legisla/internet/ley34_02/sumario.htm>. Acesso em 08 de nov. 
de 2007. 
249 LOZANO, Jorge Vila. Breves comentários a la ley 34/2002, de 11 de Julio de servicios de la sociedad de 
la información y de comercio electrónico y su impacto. Material encaminhado pelo autor. No mesmo sentido: 
MELGAREJO, Patricia Nieto. El Derecho de Informacion en la Contratación Electronica en base A La 
Legislación Española Y Europea. In: Revista de Derecho Informático, vol. 108, jul. de 2007. Disponível em: 
<http://www.alfa-redi.com//apc-aa-lfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/nieto.pdf>. 
Acesso em 08 de nov.. 



 167 

 
Artículo 23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía 
electrónica. 
1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los 
efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el 
consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez.  
Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por 
los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o 
mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los 
consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial.  
2. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no 
será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de 
medios electrónicos.  
3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información 
relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá 
satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte 
electrónico.  
4. No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos 
relativos al Derecho de familia y sucesiones.  
Los contratos, negocios o actos jurídicos, en los que la Ley determine 
para su validez o para la producción de determinados efectos, la forma 
documental pública, o que requieran por Ley la intervención de órganos 
jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o 
autoridades públicas se regirán por su legislación específica.  

 

Quanto à prova, nos termos do art. 24 da mesma Lei251, serão admitidos 

como prova os contratos celebrados via internet, por exemplo, em que o usuário imprima 

uma via: 

Artículo 24. Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica.  
1. La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de 
las obligaciones que tienen su origen en él, se sujetará a las reglas 
generales del ordenamiento jurídico y, en su caso, a lo establecido en la 
legislación sobre firma electrónica. 
2. En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato 
celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba 
documental. 

 

A regra trazida no art. 25 da LISSCE252 é muito interessante, facultando às 

partes que determinem um terceiro de confiança que testemunhará todas as trocas de 

comunicações entre as partes (em todas as fases da negociação), ficando responsável pelo 

armazenamento eletrônico destas comunicações para fins de acesso ulterior: 

 
Artículo 25. Intervención de terceros de confianza.  

                                                                                                                                              
250 Disponível em: <http://www.mityc.es/setsi/legisla/internet/ley34_02/sumario.htm>. Acesso em 08 de nov. 
de 2007. 
251 Disponível em: <http://www.mityc.es/setsi/legisla/internet/ley34_02/sumario.htm>. Acesso em 08 de nov. 
de 2007. 
252 Idem ibidem. 
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1. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de 
voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha 
y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. La 
intervención de dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones 
que corresponde realizar a las personas facultadas con arreglo a Derecho 
para dar fe pública.  
2. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones 
que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el 
tiempo estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco años. 

 
Quanto à lei aplicável, o art. 26253 da Lei espanhola n. 34/2002 remete às 

regras de direito internacional privado e demais leis espanholas, e. g., o Código Civil, o 

Código Comercial e as leis esparsas já anteriormente comentadas. Todavia, o âmbito de 

aplicação desta lei está previamente descrito nos arts. 2º e 3º, ou seja, aos serviços da 

sociedade de informação, bem como às vendas de bens e serviços via internet. 

O caráter do vínculo contratual, visto como um processo, é salientado pela 

LISSCE, que estabelece as obrigações das partes contratantes antes e depois da formação 

do contrato. Assim, no art. 27, estão elencadas as obrigações anteriores à formação do 

vínculo contratual, in verbis: 

 
Artículo 27. Obligaciones previas al inicio del procedimiento de 
contratación.  
1. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información 
que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la 
sociedad de la información que realice actividades de contratación 
electrónica tendrá la obligación de informar al destinatario de manera 
clara, comprensible e inequívoca y antes de iniciar el procedimiento de 
contratación, sobre los siguientes extremos:  
a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.  
b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se 
formalice el contrato y si éste va a ser accesible.  
c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y 
corregir errores en la introducción de los datos, y  
d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.  
2. El prestador no tendrá la obligación de facilitar la información 
señalada en el apartado anterior cuando:  
a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la 
consideración de consumidor, o  
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio 
de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica 
equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo 
propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.  
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, las ofertas o 
propuestas de contratación realizadas por vía electrónica serán válidas 

                                                
253 “Artículo 26. Ley aplicable. Para la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se estará 
a lo dispuesto en las normas de Derecho internacional privado del ordenamiento jurídico español, debiendo 
tomarse en consideración para su aplicación lo establecido en los artículos 2 y 3 de esta Ley.” Disponível em: 
<http://www.mityc.es/setsi/legisla/internet/ley34_02/sumario.htm>. Acesso em 08 de nov. de 2007. 
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durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el 
tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio.  
4. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el 
prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las 
condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de 
manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el 
destinatario. 

 

O art. 28254 elenca os deveres de informação após a formação do contrato, a 

saber: 

Artículo 28. Información posterior a la celebración del contrato.  
1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al 
que la hizo por alguno de los siguientes medios:  
a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente, a la dirección que el aceptante 
haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la 
recepción de la aceptación, o  
b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el 
procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto 
como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la 
confirmación pueda ser archivada por su destinatario.  
En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un 
destinatario de servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha 
obligación, poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios 
indicados en este apartado. Esta obligación será exigible tanto si la 
confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario.  
2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación 
cuando las partes a que se dirijan puedan tener constancia de ello.  
En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante 
acuse de recibo, se presumirá que su destinatario puede tener la referida 
constancia desde que aquél haya sido almacenado en el servidor en que 
esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo 
utilizado para la recepción de comunicaciones.  
3. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una 
oferta cuando:  
a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la 
consideración de consumidor, o  
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio 
de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica 
equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo 
propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación. 

 

Para fins de se determinar o juízo competente e a lei aplicável, o art. 29255 

desta Lei adota como lugar da celebração do contrato o local onde o consumidor tenha 

residência habitual: 

 

                                                
254 Disponível em: <http://www.mityc.es/setsi/legisla/internet/ley34_02/sumario.htm>. Acesso em 08 de nov. 
de 2007. 
255 Disponível em: <http://www.mityc.es/setsi/legisla/internet/ley34_02/sumario.htm>. Acesso em 08 de nov. 
de 2007. 
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Artículo 29. Lugar de celebración del contrato.  
Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como 
parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste 
tenga su residencia habitual. Los contratos electrónicos entre 
empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se 
presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de 
servicios. 

 

Em linhas gerais, o consumidor espanhol está amplamente tutelado por 

diversas legislações esparsas de proteção do consumidor, que são plenamente aplicáveis à 

contratação eletrônica. Ademais, o Legislador espanhol conferiu maior segurança ao 

comércio eletrônico promulgando uma lei específica sobre a matéria (a Lei 34/2002), que 

transpôs a Dir. 2000/31/CE. 

 

 
1.4.1.5 Finlândia 
 

Em continuidade ao estudo de alguns Estados-Membros da União Européia, 

ressalte-se, agora, a situação da Finlândia. A proteção do consumidor na Finlândia é bem 

antiga, regulamentada pela Lei n. 38, de 1º de setembro de 1978, conhecida por “Consumer 

Protection Act”, sofrendo diversas alterações. A reforma de 2005 foi realizada para incluir 

as novas realidades sócio-econômicas decorrentes do uso das novas tecnologias.256 

Nesta lei, o capítulo I (Disposições gerais) traz as definições da figura do 

consumidor e fornecedor. Entende-se por consumidor a pessoa natural que adquire bens de 

consumo ou serviços destinados essencialmente a qualquer fim exceto para fins 

comerciais.257 E, fornecedor é a pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou 

privado que, tendo em vista a obtenção de lucro ou outro benefício econômico, negocia, 

vende ou de outra forma ofertam bens de consumo ou serviços de maneira profissional e 

mediante o recebimento de algo em troca (consideration).258 

                                                
256 Disponível em <http://www.finlex.fi/pdf/saadkaan/E9780038.PDF. Acesso em 16/07/2007>. Acesso em 
16 de jul. de 2007. 
257 “Section 4 (16/1994)For the purposes of this Act, consumer is defined a natural person who acquires 
consumer goods and services primarily for a use other than business or trade.” Idem ibidem. Tradução livre. 
258 “Section 5 (16/1994) For the purposes of this Act, business is defined as a natural person or a private or 
public legal person who, in order to obtain income or other economic benefit, deals in, sells or otherwise 
offers consumer goods or services on a professional basis and for consideration.” Disponível em 
<http://www.finlex.fi/pdf/saadkaan/E9780038.PDF. Acesso em 16/07/2007>. Acesso em 16 de jul. de 2007 
Tradução livre. 
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Percebe-se que a noção jurídica de consumidor é restrita às pessoas naturais 

que atuam fora de sua profissão ou negócio (minimalista). Já o conceito de fornecedor, 

enfatiza-se o objetivo de lucro. 

O capítulo 3 disciplina os termos contratuais, vedando o desequilíbrio 

contratual no parágrafo 1.259 Estabelecendo, no parágrafo 3º a interpretação mais favorável 

ao consumidor caso haja dúvida sobre alguma cláusula contratual.260 

A Diretiva européia 97/7/CE (sobre contratos à distância) foi transposta no 

capítulo 6 (“Door-to-door selling and disntance selling”) em 2000 por meio da alteração 

da lei finlandesa de proteção do consumidor. Nesta hipótese, o direito de arrependimento é 

maior, isto é, o consumidor tem 14 dias para exercer este direito previsto no parágrafo 9 do 

capítulo 6.261 Esta mesma regra vigora para os contratos à distância nos termos do 

parágrafo 15. 

 
Por fim, deve-se notar que os contratos são disciplinados em lei especial, 

Lei n. 228 de 1º de julho de 1929 (“Contract Act”), modificada em 1999 dado a 

transposição das Diretivas européias 1997/7/CE e 93/13/EEC.262 

Ressalte-se o relevante trabalho realizado pela entidade finlandesa de defesa 

do consumidor (“Finnish Consumer Authority”), que elaborou algumas regras que devem 

ser seguidas pelas empresas (“Recommendations and Good Practice for Businesses”)
263

, 

estas regras enfatizam a proteção do consumidor online. Neste trabalho, afirmou-se a 

                                                
259 “A business offering consumer goods or services shall not make use of a contract term which,  considering 
the price of the good or service and the other relevant circumstances, is to be deemed unfair from the point of 
view of consumers.” Idem ibidem. “Um fornecedor ao oferecer bens de consumo ou serviços não pode 
utilizar termos contratuais que estabeleçam o preço do bem ou serviço e outras circunstâncias relevantes, 
consideradas injustas do ponto de vista dos consumidores”. Tradução livre. 
260 “Section 3 (1259/1994) If a term in a contract referred to in this Act has been drafted in advance without 
the consumer having been able to influence its contents and if uncertainty arises as to the significance of the 
term, the term shall be interpreted in favour of the consumer.” Idem ibidem. “Se um termo em um contrato 
mencionado nesta lei foi estipulado sem o consumidor ter podido negociar seu conteúdo e se a dúvida que 
surge refere-se ao significado do termo, este termo deve ser interpretado em favor ao consumidor”. Tradução 
livre. 
261 “Section 9 — Right of withdrawal in door-to-door selling (1072/2000). In door-to-door selling, the 
consumer is entitled to withdraw from the contract by notifying the business of the same within 14 days of 
receiving the door-to-door selling document or, in the sale of tangible goods, of taking delivery of the goods 
or the first shipment of goods, if the delivery takes place later than the receipt of the document. In the sale of 
tangible goods, the return of delivered goods shall constitute withdrawal from the contract.” Idem ibidem. “O 
direito de arrependimento nas vendas de porta em porta. Nas vendas de porta em porta, o consumidor tem 
direito de se arrepender notificando o fornecedor em até 14 dias após o recebimento do documento da venda 
ou, em caso de bens tangíveis, do recebimento dos bens, se o recebimento for posterior ao recebimento do 
documento. No caso de venda de bens tangíveis, a devolução do bem recebido importa em distrato”. 
Tradução livre. 
262 Disponível em < http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1929/en19290228.pdf>. Acesso em 07 de nov. 
de 2007. 
263 Disponível em <http://www.kuluttajavirasto.fi/user/loadFile.asp?id=6059>. Acesso em 16 de jul. de 2007. 
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aplicação das leis de proteção do consumidor ao comércio eletrônico, em especial o direito 

de arrependimento de 14 dias, a contar da data do recebimento do bem ou do documento 

da compra, ou o que chegar por último; o direito à informação clara e precisa; a redação 

das cláusulas contratuais deve ser clara e compreensível; a oferta veiculada na internet 

vincula o proponente; incidindo em erro, o consumidor sempre poderá devolver o bem 

reavendo a importância paga, etc. 

O sistema de defesa do consumidor é complementado pela atuação do 

Ombudsman, que está elaborando uma Diretriz sobre comércio eletrônico, tendo em vista a 

omissão do Legislador finlandês que não regulamentou esta matéria especificamente. 

 

 

1.4.1.6 França 
 

O sistema de proteção do consumidor francês está estabelecido, 

principalmente, no “Code de la Consommation”,
264 organizado em cinco livros, a saber: 

Livro I (informação aos consumidores e formação dos contratos); Livro II (conformidade e 

segurança dos produtos e serviços); Livro III (endividamento); Livro IV (das associações 

dos consumidores); e, Livro V (das instituições). 

Esta codificação sofreu várias alterações para transpor as 40 diretivas da 

União Européia sobre direito do consumidor. Assim, por exemplo, no Título II (Das 

Práticas Comerciais) do Livro Primeiro, a seção II (arts. L121-16 a L121-20-7) disciplina a 

venda de produtos e serviços à distância. Estes dispositivos são idênticos à Dir. 97/7/CE 

(sobre contratos à distância). Inclusive, o prazo para o exercício do direito de 

arrependimento é de sete dias:265 

 

                                                
264 Disponível em: <http://www.droit.org/jo/copdf/Consommation.pdf>. Acesso em 01 de out. de 2008. 
265 “Article L121-20 Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de 
rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de 
retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il 
aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, 
il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. 
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de 
l'offre pour les prestations de services. Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été 
fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de 
ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de 
l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa. Lorsque le délai de sept jours expire 
un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.” 
Disponível em: <http://www.droit.org/jo/copdf/Consommation.pdf>. Acesso em 01 de out. de 2008.Tradução 
livre. 
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Artigo L121-20 O consumidor dispõe de um prazo de sete dias para 
exercer seu direito de arrependimento sem ter que justificar ou expor seus 
motivos, nem pagar multa penal, exceto no caso das taxas de devolução. 
O consumidor pode derrogar este prazo hipótese em que ele poderá 
alterar e quando as prestações forem simultâneas. Neste caso ele deve 
expor seus motivos para exercer o direito de arrependimento. 
O prazo mencionado na alínea anterior começa a contar do recebimento 
no caso dos bens ou da aceitação da oferta nos casos de prestação de 
serviços. Quando as informações previstas no artigo L. 121-19 não foram 
fornecidas, o prazo para o exercício do direito de arrependimento é de 
três meses. Entretanto, quando tais informações forem enviadas após 
estes três meses, o prazo começa a contar do recebimento dos bens ou da 
aceitação da oferta, no prazo dentro dos sete dias mencionado na primeira 
alínea. Quando o prazo de sete dias expirar em um sábado, domingo ou 
feriado, ele é prorrogado até o primeiro dia útil seguinte. 
 

O título III (das condições gerais dos contratos) transpôs a Dir. 93/13/EEC 

sobre cláusulas abusivas. A conseqüência jurídica de tais cláusulas está prevista no art. 

L132-1, tendo-as por não-escritas. Além disso, semelhantemente aos demais Estados-

Membros da União Européia, o art. L133-2 impõe que os contratos devam ser redigidos de 

forma clara e compreensível; nos casos de dúvida, prevalece a interpretação mais favorável 

ao consumidor.266 

Quanto ao comércio eletrônico, o Code Civil
267

  também sofreu várias 

alterações para que o Direito francês se adaptasse às diretivas européias.268
 Por exemplo, a 

transposição da Diretiva 1999/93/CE sobre assinaturas digitais ocorreu pela lei francesa de 

13 de março de 2000, que foi inspirada pela lei modelo sobre assinatura digital da 

CNUDMI.269 

A Dir. 2000/31/CE sobre comércio eletrônico foi transposta para o Direito 

francês através da alteração no Código Civil francês que incorporou no Livro III (“Des 

différentes manières dont on acquiert la propriété”), Título III (“Des contrats ou des 

obligations conventionnelles en général”), Capítulo VII (“Des contrats sous forme 

électronique”), arts. 1369 e seguintes. 

                                                
266 “Article L133-2 Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux 
nonprofessionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent 
en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa 
n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.” Idem ibidem. 
267 Disponível em: < http://www.droit.org/jo/copdf/Civil.pdf>. Acesso em 01 de out. de 2008, às 20:05 hs. 
268 FÉRAL-SCHUHL, Christiane. Cyber droit – Le droit à l’épreuve de l’internet. 2. ed. Paris : Dalloz-
Dunod, 2000. 
269 CAPRIOLI, Éric A. La Loi Française Sur La Preuve Et La Signature Électroniques Dans La Perspective 
Européenne; Dir. 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999. In : La Semaine 
Juridique, 03 mai 2000. 
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A seção “1” (“De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme 

électronique”) inaugura autorizando expressamente a utilização das vias eletrônicas para 

distribuir bens ou serviços no mercado de consumo.270  

Assim, para o Direito francês, o consumidor que pede informações tendo 

em vista a conclusão de um contrato utilizando o correio eletrônico, acaba por aceitar que 

tal transação seja concluída mediante este meio de comunicação.271 

Em seguida, na seção “2” (“De la conclusion d'un contrat sous forme 

électronique”) encontram-se as regras sobre a formação do vínculo contratual eletrônico. 

O art. 1369-4 estabelece a obrigatoriedade da oferta feita pela internet.272 

Para que o contrato seja válido, o oblato deve ter a possibilidade de verificar 

os detalhes de seu pedido e o preço total; bem como corrigir eventuais erros, antes de 

confirmar seu pedido manifestando sua aceitação (art. 1369-5). Esta regra já foi aceita pelo 

mercado de maneira geral, salvo com relação ao erro, estando o oblato ou usuário em 

situação de extrema fragilidade.273 

Outrossim, importante frisar que o autor da oferta tem a obrigação de acusar 

o recebimento do pedido sem atraso; considerando-se o momento do recebimento da 

mensagem desde quando o destinatário tenha acesso a seu conteúdo (art. 1369-5 in fine)274. 

A seção “3” (“De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique”) 

traz as regras sobre o envio e recebimento de uma mensagem eletrônica. O arts.  1369-7 e 

                                                
270 “Article 1369-1 La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions 
contractuelles ou des informations sur des biens ou services.” Disponível em: < 
http://www.droit.org/jo/copdf/Civil.pdf>. Acesso em 01 de out. de 2008. 
271 “Article 1369-2 Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui 
sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire 
a accepté l'usage de ce moyen.” Idem ibidem. 
272 “Article 1369-4 Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou 
la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui 
permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans 
l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. L'offre 
énonce en outre: 1º Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; 2º Les 
moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises 
dans la saisie des données et de les corriger ; 3º Les langues proposées pour la conclusion du contrat ; 4º En 
cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au 
contrat archivé ; 5º Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales 
auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.” Disponível em: < 
http://www.droit.org/jo/copdf/Civil.pdf>. Acesso em 01 de out. de 2008. Tradução livre. 
273 “Article 1369-5 Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la 
possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de 
confirmer celleci pour exprimer son acceptation.” Idem ibidem. 
274 “[...]La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés 
comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.” Idem ibidem. 
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1369-8 mencionam a possibilidade de se enviar uma carta, contendo a proposta ou 

aceitação ou até mesmo de se executar o contrato por meio do correio eletrônico.275 

A proposta ou aceitação feita através do correio eletrônico torna-se eficaz 

quando o destinatário, após ter tido conhecimento, acusa o recebimento.276 

Por fim, a seção “4” (“De certaines exigences de forme”) disciplina os 

aspectos formais das transações eletrônicas, sendo que o art. 1369-10 estabelece o 

princípio da equivalência entre o suporte eletrônico e o papel. 277 

Em suma, o Direito francês já está adequado às novas tecnologias, 

propiciando maior segurança ao comércio eletrônico na medida em que adotou as regras 

trazidas nas diretivas européias à semelhança dos demais Estados-Membros. 

 

 

1.4.1.7 Itália  
 

A proteção do consumidor na Itália está regulada no Codice Del Consumo, 

Decreto Legislativo n. 206 de 06 de setembro de 2005, modificado em 2005.278 Este 

código define consumidor e fornecedor no art. 3º, in verbis
279

: 

 

Artigo 3 - Definições 
1. Para fins do presente código entende-se por: 
a) consumidor ou usuário: a pessoa física que atua com escopo estranho 
à atividade empresarial ou o profissional eventualmente fora de sua 
atividade; 
[...] 
c) profissional [fornecedor]: a pessoa física ou jurídica que atua no 
exercício de sua atividade empresarial ou profissional, da mesma fora 
um intermediário seu; 

 
                                                
275 “Article 1369-7 Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée 
par courrier électronique. L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la 
fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil 
d'Etat.” Idem ibidem. 
276 “Article 1369-9 Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme 
électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé 
réception.” Idem ibidem. 
277 “Article 1369-10 Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de 
présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un 
formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le 
renvoyer par la même voie.” 
278 Disponível em: <http://www.poste.it/azienda/ass_consumatori/codice_consumo.pdf>. Acesso em 01 de 
out. de 2008, às 20:59 hs. 
279 “Articolo 3 – Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) consumatore o utente: la persona 
fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; [...] c) 
professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della própria attività imprenditoriale o 
professionale, ovvero un suo intermediario;” Idem ibidem. Tradução livre. 
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Percebe-se que a definição de consumidor é bem ampla, abrangendo, 

inclusive, o profissional que adquira produtos ou serviços fora de seu campo profissional 

em que tais bens não serão repassados ao consumidor (finalista). 

O Código de Consumo está organizado em seis partes, quais sejam: Parte I 

(Disposições gerais – arts. 1º a 3º); Parte II (Educação, informação e publicidade – arts. 4º 

a 32); Parte III (Da relação de consumo – arts. 33 a 101); Parte IV (Segurança e Qualidade 

– arts. 102 – 135); Parte V (Associações dos consumidores e acesso à justiça – arts. 136 a 

141); e, Parte VI (Disposições finais – arts. 142 a 146). 

A parte mais relevante a este estudo é a Parte III que disciplina vários 

aspectos da relação jurídica de consumo. Notadamente, o Título I (Dos contratos de 

consumo em geral – arts. 33 – 38)280, que transpôs a Diretiva 93/13/EEC sobre cláusulas 

abusivas. Outrossim, o Título III (Modalidades contratuais), que em seu capítulo I 

(Modalidades particulares de conclusão de contrato) transpôs a Diretiva 97/7/CE sobre 

contratos à distância nas seções I e II, que versam, respectivamente, sobre os contratos 

celebrados fora do estabelecimento comercial (arts. 45 a 49) e os contratos à distância (arts. 

50 a 67).281 

Destaca-se, também, o capítulo II (Comércio eletrônico – art. 68) do Codice 

Del Consumo que disciplina a matéria sobre comércio eletrônico transpondo a Diretiva 

2000/31/CE. 

Quanto à proteção do consumidor que adquire produto ou serviço via 

eletrônica, cumpre ressaltar as disposições sobre o direito de arrependimento (art. 47 e 64) 

nos contratos fora do estabelecimento comercial e contratos à distância respectivamente. O 

contrato realizado fora do estabelecimento comercial é a hipótese em que o fornecedor 

ofereça seus produtos ou serviços de porta-em-porta (door-to-door).282 Por sua vez, o 

                                                
280 O art. 33 defini cláusulas abusivas como sendo aquelas que acarretam um desequilíbrio contratual, 
trazendo um rol exemplificativo nos moldes da referida Diretiva, que em muito se assemelha ao rol do art. 51 
do CDC brasileiro. A conseqüência jurídica é a nulidade da cláusula abusiva, mantendo-se o contrato quando 
possível (art. 36 do Código de Consumo italiano). Disponível em: <http://www.poste.it/azienda/ass 
_consumatori/codice_consumo.pdf>. Acesso em 01 de out. de 2008. 
281 OLIVEROS, Sheraldine Pinto. Breves consideraciones respecto a la información como instrumento de 
protección del consumidor en el comercio electrónico. Una comparación entre la perspectiva europea y la 
venezolana. Artigo encaminhado pela autora. 
282 “Articolo 45 - Campo di applicazione. 1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed 
un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, 
stipulati: a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero 
sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche  temporaneamente, 
per motivi di lavoro, di studio o di cura; b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori 
dei propri locali commerciali; c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota 
d’ordine, comunque denominata; d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il 
consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.” Disponível em: 



 177 

contrato à distância é a hipótese em que se utiliza uma ou várias técnicas de comunicação à 

distância na conclusão do contrato.283 

Portanto, vê-se que tais hipóteses são muito usuais no comércio eletrônico, 

principalmente os contratos à distância, em que o fornecedor utiliza várias técnicas de 

comunicação à distância, e. g., página de internet em que oferta seus produtos e serviços, 

correio eletrônico, etc. 

A conseqüência jurídica de maior relevância destas modalidades de 

conclusão de contrato, além do direito à informação que deve ser prestada minuciosamente 

pelo fornecedor, é o prazo de exercício do direito de arrependimento (diritto de recesso), 

ou seja, o consumidor pode exercer seu direito de desfazer o negócio em até dez dias úteis 

sem custas e imotivadamente: 

 

Artigo 64 - Exercício do direito de rescisão [arrependimento]. 1. Para os 
contratos e para as propostas contratuais à distancia ou então negociadas 
fora dos locais comerciais, o consumidor tem direito de rescindi-los sem 
nenhuma penalidade e sem especificar os motivos da rescisão, no prazo 
de dez dias úteis, salvo o estabelecido no artigo 6, parágrafos 3, 4 e 5. 
2. O direito de rescisão é exercido com o envio, nos termos previstos 
pelo parágrafo 1, de uma comunicação escrita para a sede do fornecedor 
mediante carta registrada e com aviso de recebimento. A comunicação 

                                                                                                                                              
<http://www.poste.it/azienda/ass_consumatori/codice_consumo.pdf>. Acesso em 01 de out. de 2008 “Artigo 
45 - Campo de aplicação. A presente seção disciplina (ou regula) os contratos entre um fornecedor e um 
consumidor, em relação ao fornecimento de bens ou prestação de serviços, concluídos qualquer que seja a 
forma, estipulados: a) durante a visita do fornecedor no domicilio do consumidor ou de outro consumidor 
também no local de trabalho do consumidor ou nos locais onde o consumidor se encontre, ainda que 
temporariamente, por motivos de trabalho, de estudo ou de tratamento médico; b) durante uma excursão 
organizada pelo fornecedor fora dos seus locais comerciais; c) em área pública ou aberta ao público, 
mediante a subscrição de uma nota de ordem, qualquer que seja sua denominação; d) por correspondência ou 
então com base em um catalogo que o consumidor pôde consultar sem a presença do fornecedor”. [tradução 
livre] 
283 “Articolo 50 – Definizioni. 1. Ai fini della presente sezione si intende per: a) contratto a distanza: il 
contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un 
sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, 
impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino allá conclusione del contratto, 
compresa la conclusione del contratto stesso; b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, 
senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la 
conclusione del contratto tra le dette parti; c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o 
giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti 
una o più tecniche di comunicazione a distanza.” Disponível em: 
<http://www.poste.it/azienda/ass_consumatori/codice_consumo.pdf>. Acesso em 01 de out. de 2008 “Artigo 
50 - Definições. 1. Para os fins da presente seção entende-se por: a) contrato à distância: o contrato que tem 
por objeto bens e serviços estipulados entre um fornecedor e um consumidor no âmbito de um sistema de 
venda ou de prestação de serviços à distância organizado por um fornecedor que, por tal contrato, empregue 
exclusivamente uma ou mais técnicas de comunicação à distância até a conclusão do contrato, compreendida 
inclusive a própria conclusão do contrato; b) técnica de comunicação à distância: qualquer meio que, sem a 
presença física e simultânea do fornecedor e do consumidor, possa ser empregado para a conclusão do 
contrato entre as referidas partes; c) operador de técnica de comunicação: a pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, cuja atividade profissional consiste em colocar à disposição dos fornecedores uma ou mais 
técnicas de comunicação à distância.” 
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pode ser enviada, dentro do mesmo prazo, também mediante telegrama, 
telex, endereço eletrônico e fax, com a condição que seja confirmada 
mediante carta registrada com aviso de recebimento no prazo de 48 
horas sucessivas; a carta registrada entende-se expedida em tempo hábil 
entrando no Posto de Correio recebedor dentro dos prazos previstos pelo 
código ou pelo contrato se forem diversos. O aviso de recebimento não 
é, no entanto, condição essencial para provar o exercício do direito de 
rescisão [arrependimento].  
3. Desde que expressamente previsto na oferta ou na informação 
concernente ao direito de rescisão [arrependimento], ao invés de uma 
comunicação específica é suficiente a restituição, no prazo do parágrafo 
1, da mercadoria recebida. 284 
 

Outra norma de grande impacto nas contratações eletrônicas diz respeito à 

interpretação das cláusulas contratuais. Segundo o art. 35, alínea “1”, as cláusulas 

contratuais devem ser redigidas de maneira clara e compreensível; no caso de dúvida, as 

cláusulas ambíguas serão interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (alínea 

“2”).285 

No âmbito do comércio eletrônico especificamente, o art. 68 do Código de 

Consumo italiano traz uma cláusula geral de reenvio, em que está expresso a aplicação 

deste código bem como das demais leis esparsas, in verbis:
286

 

 

                                                
284 “Articolo 64 - Esercizio del diritto di recesso. 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza 
ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e 
senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, 
commi 3, 4 e 5. 2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una 
comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta 
elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio 
postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non 
è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso. 3. Qualora espressamente 
previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica 
comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.” 
Disponível em: <http://www.poste.it/azienda/ass_consumatori/codice_consumo.pdf>. Acesso em 01 de out. 
de 2008. 
285 “Articolo 35 - Forma e interpretazione. 1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole 
siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e 
comprensibile. 2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al 
consumatore.” Disponível em: <http://www.poste.it/azienda/ass_consumatori/codice_consumo.pdf>. Acesso 
em 01 de out. de 2008. “Artigo 35 - Forma e interpretação. No caso de contratos nos quais todas as cláusulas 
ou algumas cláusulas sejam propostas ao consumidor por escrito, tais cláusulas deverão sempre ser redigidas 
de modo claro e compreensível. Em caso de dúvida sobre o sentido de uma cláusula, prevalece a 
interpretação mais favorável ao consumidor.” [Tradução Livre] 
286 “CAPO II - Commercio elettronico. Articolo 68 – Rinvio. 1. Alle offerte di servizi della società 
dell’informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati 
dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della 
direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato 
interno.” Idem ibidem. [Tradução livre] 
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Capítulo II - Comercio eletrônico. Artigo 68 – Reenvio [autorização 
legal para aplicação de norma jurídica comunitária no âmbito interno]. 
Às ofertas de serviço da sociedade da informação, efetuadas aos 
consumidores pela via eletrônica, aplicam-se, para os aspectos não 
disciplinados pelo presente código, as disposições do decreto legislativo 
9 de abril de 2003, n. 70, concernente à atuação da diretiva 2000/31CE 
do Parlamento europeu e do Conselho, de 8 junho de 2000, relativa a tais 
aspectos jurídicos dos serviços da sociedade da informação, em 
particular o comércio eletrônico, no mercado interno.” 

 

Antes mesmo desta norma, o decreto italiano n. 513 de 10 de novembro de 

1997 regulou as assinaturas digitais, mais especificamente quanto às formalidades a serem 

observadas na contratação online.
287 

 

 

1.4.1.8 Portugal 
 

A proteção do consumidor é regulada em lei específica, a Lei n. 24 de 31 de 

julho de 1996, que estabelece o regime legal aplicável à defesa dos consumidores e revoga 

a Lei n. 29/81, de 22 de agosto.288 

 Neste sistema, entende-se por consumidor e fornecedor: 

 
Artigo 2.º - Definição e âmbito 
1 - Considera-se consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, 
prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso 
não profissional, por pessoa que exerça com carácter (sic) profissional 
uma actividade (sic) económica (sic) que vise a obtenção de benefícios. 

 

Quanto à contratação à distância, o Decreto-lei n. 143/2001 de 26 de abril 

foi o responsável pela transposição da Dir. 97/7/CE ao Direito interno português.289 Pela 

definição trazida no art. 2º deste Decreto-lei, percebe-se a incontestável aplicação destes 

dispositivos ao comércio eletrônico, daí a relevância da análise do mesmo para o 

                                                
287 FORTE, Rosaria Lo; SANTACROCE, Benedetto. Con le linee guida Italia a un passo dalla firma on line. 
In: Guida Normativa, section UNIONE EUROPEA, p. 34, February 11, 2000. 
288 Disponível em: < http://www.icp.pt/streaming/24_96.pdf?categoryId=103259&contentId=175922&field 
=ATTACHED_FILE>. Acesso em 02 de out. de 2008, às 10:38 hs. 
289 Disponível em: < http://www.icp.pt/render.jsp?contentId=163115>. Acesso em 02 de out. de 2008, às 
10:47 hs. Ressalte-se que a Dir. 85/577/CEE, do Conselho, de 20 de dez. (sobre os contratos realizados fora 
do estabelecimento comercial, e. g. door-to-door, foi transposta ao direito interno português pelo Decreto-Lei 
n.º 272/87, de 3 de jul.. No entanto, não se analisa tais diplomas legais neste trabalho, pois a hipótese que se 
verifica no comércio eletrônico é a venda à distância, em que se utiliza de técnicas de comunicação à 
distância. 
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aprimoramento desta pesquisa. Nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n. 143/2001290, 

contrato à distância é aquele realizado por meio do uso de técnicas de comunicação à 

distância, in verbis: 

 

CAPÍTULO II - Contratos celebrados a (sic) distância 
Artigo 2.º - Definições 
Para efeitos do presente capítulo, entende-se por: 
a) Contrato celebrado a distância: qualquer contrato relativo a bens ou 
serviços celebrado entre um fornecedor e um consumidor, que se integre 
num sistema de venda ou prestação de serviços a (sic) distância 
organizado pelo fornecedor que, para esse contrato, utilize 
exclusivamente uma ou mais técnicas de comunicação a (sic) distância 
até à celebração do contrato, incluindo a própria celebração;  
b) Técnica de comunicação a (sic) distância: qualquer meio que, sem a 
presença física e simultânea do fornecedor e do consumidor, possa ser 
utilizado tendo em vista a celebração do contrato entre as referidas 
partes;  

 
O grande mérito desta legislação é estabelecer critérios minuciosos para que 

o fornecedor preste as informações ao consumidor (dever de informar). Desta forma, antes 

de concluir o negócio, o fornecedor deve informar de forma clara e compreensível acerca 

do que estabelece o art. 4º:291 

 

Artigo 4.º - Informações prévias 
1 - O consumidor deve dispor (sic), em tempo útil e previamente à 
celebração de qualquer contrato celebrado a (sic) distância, das seguintes 
informações:  
a) Identidade do fornecedor e, no caso de contratos que exijam 
pagamento adiantado, o respectivo endereço;  
b) Características essenciais do bem ou do serviço; 
c) Preço do bem ou do serviço, incluindo taxas e impostos; 
d) Despesas de entrega, caso existam; 
e) Modalidades de pagamento, entrega ou execução; 
f) Existência do direito de resolução do contrato, excepto (sic) nos casos 
referidos no artigo 7.º;  
g) Custo de utilização da técnica de comunicação a (sic) distância, 
quando calculado com base numa tarifa que não seja a de base;  
h) Prazo de validade da oferta ou proposta contratual; 
i) Duração mínima do contrato, sempre que necessário, em caso de 
contratos de fornecimento de bens ou prestação de serviços de execução 
continuada ou periódica. 

 

                                                
290 Disponível em: < http://www.icp.pt/render.jsp?contentId=163115>. Acesso em 02 de out. de 2008. 
291 Disponível em: < http://www.icp.pt/render.jsp?contentId=163115>. Acesso em 02 de out. de 2008. 
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A conseqüência jurídica do descumprimento do dever de informação pelo 

fornecedor292 é a extensão do prazo para o exercício do direito de arrependimento, sem 

custas e imotivado para três meses (nos termos do art. 6º, alíneas 3 e 4).293 

Além disso, merece aplausos a disciplina jurídica do direito de 

arrependimento nos contratos à distância, podendo ser exercido, sem custas e 

imotivadamente, em até 14 dias:294 

 

Artigo 6.º - Direito de livre resolução 
1 - Nos contratos a (sic) distância o consumidor dispõe de um prazo 
mínimo de 14 dias para resolver o contrato sem pagamento de 
indemnização (sic) e sem necessidade de indicar o motivo. 
2 - Para o exercício desse direito, o prazo conta-se: 
a) No que se refere ao fornecimento de bens, a partir do dia da sua 
recepção pelo consumidor sempre que tenham sido cumpridas as 
obrigações referidas no artigo 5.º;  
b) No que se refere à prestação de serviços, a partir do dia da celebração 
do contrato ou a partir do dia em que tenham sido cumpridas as 
obrigações referidas no artigo 5.º se tal suceder após aquela celebração, 
desde que não se exceda o prazo de três meses referido no número 
seguinte;  
c) Se o fornecedor não tiver cumprido as obrigações referidas no artigo 
5.º, o prazo referido no n.º 1 é de três meses a contar da data da recepção 
dos bens pelo consumidor ou, tratando-se de serviços, da data da 
celebração do contrato;  
d) Caso o fornecedor venha a cumprir as obrigações referidas no artigo 
5.º no decurso do prazo de resolução referido no número anterior e antes 
de o consumidor ter exercido esse direito, este dispõe de 14 dias para 
resolver o contrato a partir da data de recepção dessas informações. 

 

No Direito brasileiro, o exercício do direito de arrependimento é muito 

restrito, nos termos do art. 49 do CDC295. Data máxima vênia, há que se ponderar a atecnia 

do referido dispositivo, que, muito embora restrinja este direito às negociações feitas “fora 

do estabelecimento comercial”, limita na parte final o meio de comunicação (“telefone ou a 

                                                
292 Incumbe ao fornecedor fazer a prova de que prestou as devidas informações, devendo-se resguardar 
quanto a isto. A inversão do ônus da prova está expressamente prevista no art. 12 do Dec.-lei 143/2001: 
“Incumbe ao fornecedor o ónus (sic) da prova quanto à existência de uma informação prévia, de uma 
confirmação por escrito, do cumprimento dos prazos e do consentimento do consumidor, nos termos 
previstos neste capítulo.” 
293 “Art. 6º. [...] 3 - Se o fornecedor não tiver cumprido as obrigações referidas no artigo 7.º, o prazo referido 
no n. 1 é de três meses a contar da data da recepção dos bens pelo consumidor ou, tratando-se de serviços, da 
data da celebração do contrato. 4 - Caso o fornecedor venha a cumprir as obrigações referidas no artigo 7.º no 
decurso do prazo de resolução referido no número anterior e antes de o consumidor ter exercido esse direito, 
este dispõe de 14 dias para resolver o contrato a partir do recebimento dessas informações.” Disponível em: < 
http://www.icp.pt/render.jsp?contentId=163115>. Acesso em 02 de out. de 2008. 
294 Disponível em: < http://www.icp.pt/render.jsp?contentId=163115>. Acesso em 02 de out. de 2008. 
295 “Art. 49 -O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 07 (sete) dias a contar de sua assinatura ou 
do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.” 
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domicílio”). Ora deve-se fazer distinção entre venda fora do estabelecimento comercial (a 

domicílio) e venda à distância (por telefone ou outras formas de comunicação à distância). 

Esta discussão será mais bem tratada no subcapítulo 6.4. 

O direito de arrependimento é fundamental para que se alcance a proteção 

efetiva dos consumidores quando adquirem produtos ou serviços online.  

Mais recentemente, contudo, o Decreto-Lei n. 7/2004 de 07 de janeiro 

transpôs a diretiva 2000/31/CE sobre comércio eletrônico ao Direito interno português.296 

No capítulo V deste Decreto-Lei, disciplina-se a contratação eletrônica especificamente.297 

A liberdade contratual está assegurada às partes que optem em concluir um 

contrato por meio de qualquer sistema eletrônico, ressalvadas algumas exceções previstas 

no art. 25 do Decreto-Lei n. 7/2004, in verbis:
298

 

 

Artigo 25.º - Liberdade de celebração 
1 - É livre a celebração de contratos por via electrónica (sic), sem que a 
validade ou eficácia destes seja prejudicada pela utilização deste meio. 
2 - São excluídos do princípio da admissibilidade os negócios jurídicos: 
a) Familiares e sucessórios; 
b) Que exijam a intervenção de tribunais, entes públicos ou outros entes 
que exerçam poderes públicos, nomeadamente quando aquela 
intervenção condicione a produção de efeitos em relação a terceiros e 
ainda os negócios legalmente sujeitos a reconhecimento ou autenticação 
notariais; 
c) Reais imobiliários, com excepção (sic) do arrendamento; 
d) De caução e de garantia, quando não se integrarem na actividade (sic) 
profissional de quem as presta. 
3 - Só tem de aceitar a via electrónica (sic) para a celebração de um 
contrato quem se tiver vinculado a proceder dessa forma. 
4 - São proibidas cláusulas contratuais gerais que imponham a 
celebração por via electrónica (sic) dos contratos com consumidores. 

 
Ressalte-se a tutela do consumidor na alínea “4”, em que se proíbe o 

fornecedor a obrigar o consumidor a contratar, por via eletrônica, através de cláusulas 

contratuais gerais. A opção do consumidor em contratar ou não por via eletrônica deve ser 

respeitada. 

Quanto à forma, a referida legislação lusitana traz o princípio da 

equivalência entre o documento eletrônico e o que esteja em forma escrita (papel):299 

                                                
296 Disponível em: <http://www.dre.pt/pdf1s/2004/01/005A00/00700078.pdf>. Acesso em 02 de out. de 
2008. 
297 Estes dispositivos aplicam-se a todo e qualquer contrato concluído via eletrônica nos termos do art. 24: 
“Artigo 24.º - Âmbito: As disposições deste capítulo são aplicáveis a todo o tipo de contratos celebrados por 
via electrónica (sic) ou informática, sejam ou não qualificáveis como comerciais.” Idem ibidem. 
298 Idem ibidem. 
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Artigo 26.º - Forma 
1 - As declarações emitidas por via electrónica (sic) satisfazem a 
exigência legal de forma escrita quando contidas em suporte que ofereça 
as mesmas garantias de fidedignidade, inteligibilidade e conservação. 
2 - O documento electrónico (sic) vale como documento assinado 
quando satisfizer os requisitos da legislação sobre assinatura electrónica 
(sic) e certificação. 

 

Quanto à validade dos documentos eletrônicos, primeira preocupação do 

Legislador português, o Decreto-Lei português n. 290-D, de 02 de agosto de 1999, transpôs 

a Diretiva 1999/93/CE adotando critérios para a assinatura digital, que é tida como um pré-

requisito para a validade dos documentos eletrônicos. 

Em casos de erro ao concluir o contrato eletrônico, deve-se possibilitar o 

reconhecimento dos eventuais erros e a sua conseqüente correção antes de tal contrato ser 

concluído.300 

Além de evitar eventuais erros na contratação eletrônica, o dever de 

informação é posto em relevo, devendo ser observado antes, durante e após a conclusão do 

contrato:301 

 

Artigo 28.º - Informações prévias 
1 - O prestador de serviços em rede que celebre contratos em linha deve 
facultar aos destinatários, antes de ser dada a ordem de encomenda, 
informação mínima inequívoca que inclua: 
a) O processo de celebração do contrato; 
b) O arquivamento ou não do contrato pelo prestador de serviço e a 
acessibilidade àquele pelo destinatário; 
c) A língua ou línguas em que o contrato pode ser celebrado; 
d) Os meios técnicos que o prestador disponibiliza para poderem ser 
identificados e corrigidos erros de introdução que possam estar contidos 
na ordem de encomenda; 
e) Os termos contratuais e as cláusulas gerais do contrato a celebrar; 
f) Os códigos de conduta de que seja subscritor e a forma de os consultar 
electronicamente (sic). 
2 - O disposto no número anterior é derrogável por acordo em contrário 
das partes que não sejam consumidores. 

 
É importante notar que tais normas são, via de regra, dispositivas; ou seja, 

as partes podem dispor de maneira diversa. No entanto, em se tratando de uma relação de 

                                                                                                                                              
299 Disponível em: <http://www.dre.pt/pdf1s/2004/01/005A00/00700078.pdf>. Acesso em 02 de out. de 
2008. 
300 “Artigo 27.º - Dispositivos de identificação e correcção (sic) de erros. O prestador de serviços em rede que 
celebre contratos por via electrónica (sic) deve disponibilizar aos destinatários dos serviços, salvo acordo em 
contrário das partes que não sejam consumidores, meios técnicos eficazes que lhes permitam identificar e 
corrigir erros de introdução, antes de formular uma ordem de encomenda.” Idem ibidem. 
301 Idem ibidem. 
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consumo, tais normas assumem um caráter cogente, tendo em vista a vulnerabilidade do 

consumidor, que geralmente não detém instrumentos contratuais paritários. 

O Legislador é extremamente cauteloso ao fixar o momento da conclusão 

do contrato. Em outras palavras, a encomenda feita via eletrônica aperfeiçoa-se no 

momento em que o proponente confirme o recebimento da aceitação da proposta ou 

oferta.302 

Estas normas disciplinam os contratos eletrônicos desde que não seja 

utilizado o correio eletrônico como único e exclusivo meio de conclusão do negócio 

jurídico. Nesta última hipótese, assemelha-se ao contrato epistolar, disciplinados pelo 

Código Civil.303 

Quanto ao momento do recebimento das mensagens eletrônicas, o Decreto-

Lei n. 7/2004 estabelece o instante em que se pode ter acesso ao conteúdo de tais 

mensagens.304 

A proposta eletrônica é considerada obrigatória desde que contenha todos os 

elementos necessários à conclusão do contrato, caso contrário entende-se como um convite 

a contratar nos termos do art. 32º, in verbis:305 

 
Artigo 32.º - Proposta contratual e convite a contratar 
1 - A oferta de produtos ou serviços em linha representa uma proposta 
contratual quando contiver todos os elementos necessários para que o 
contrato fique concluído com a simples aceitação do destinatário, 
representando, caso contrário, um convite a contratar. 
 
2 - O mero aviso de recepção da ordem de encomenda não tem 
significado para a determinação do momento da conclusão do contrato. 

 

                                                
302 “Artigo 29.º - Ordem de encomenda e aviso de recepção. 1 - Logo que receba uma ordem de encomenda 
por via exclusivamente electrónica (sic), o prestador de serviços deve acusar a recepção igualmente por 
meios electrónicos (sic), salvo acordo em contrário com a parte que não seja consumidora. 2 - É dispensado o 
aviso de recepção da encomenda nos casos em que há a imediata prestação em linha do produto ou serviço. 3 
- O aviso de recepção deve conter a identificação fundamental do contrato a que se refere. 4 - O prestador 
satisfaz o dever de acusar a recepção se enviar a comunicação para o endereço electrónico (sic) que foi 
indicado ou utilizado pelo destinatário do serviço. 5 - A encomenda torna-se definitiva com a confirmação do 
destinatário, dada na sequência (sic) do aviso de recepção, reiterando a ordem emitida.” Disponível em: 
<http://www.dre.pt/pdf1s/2004/01/005A00/00700078.pdf>. Acesso em 02 de out. de 2008. 
303 “Artigo 30.º - Contratos celebrados por meio de comunicação individual. Os artigos 27.º a 29.º não são 
aplicáveis aos contratos celebrados exclusivamente por correio electrónico (sic) ou outro meio de 
comunicação individual equivalente.” Idem ibidem. 
304 “Artigo 31.º - Apresentação dos termos contratuais e cláusulas gerais. 1 - Os termos contratuais e as 
cláusulas gerais, bem como o aviso de recepção, devem ser sempre comunicados de maneira que permita ao 
destinatário armazená-los e reproduzi-los. 2 - A ordem de encomenda, o aviso de recepção e a confirmação 
da encomenda consideram-se recebidos logo que os destinatários têm a possibilidade de aceder a eles.” 
Disponível em: <http://www.dre.pt/pdf1s/2004/01/005A00/00700078.pdf>. Acesso em 02 de out. de 2008. 
305 Idem ibidem. 
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É perfeitamente possível contratar sem intervenção humana, nas hipóteses 

em que as partes utilizem softwares previamente programados para tanto. Por exemplo, um 

indivíduo que utiliza um programa que automaticamente compra bilhetes de cinemas (de 

acordo com padrões pré-determinados pelo indivíduo), autorize o pagamento através de 

cartão de crédito (se esta for a opção do usuário ao formatar o programa às suas 

possibilidades), sendo que tais bilhetes são entregues eletronicamente, bastando imprimi-

los antes de ir à sessão do filme comprada pelo software. Este tema é instigante e está na 

ordem do dia, para análise aprofundada remeto o leitor ao subcapítulo 4.2.1. 

Ora tem se discutido a validade de tais contratos, todavia, as Leis Modelos e 

Diretrizes comentadas supra, bem como as legislações dos Estados-Membros da União 

Européia dão plena eficácia a tais contratos celebrados através de programas de 

computadores, sem intervenção humana, denominados agentes eletrônicos.
306

 

Ainda mais moderna, a regra contida no art. 34º que possibilita a solução de 

litígios através de meios eletrônicos, beneficiando as partes da agilidade e rapidez 

destes.307 

 

 

1.4.1.9 Reino Unido308 
 

 

Embora o sistema judiciário do Reino Unido seja parte do 

Commonwealth
309

 (Common Law
310

), cuja construção está sedimentada nos precedentes 

                                                
306 “Artigo 33.º (sic) - Contratação sem intervenção humana. 1 - À contratação celebrada exclusivamente por 
meio de computadores, sem intervenção humana, é aplicável o regime comum, salvo quando este pressupuser 
uma actuação (sic). 2 - São aplicáveis as disposições sobre erro: a) Na formação da vontade, se houver erro 
de programação; b) Na declaração, se houver defeito de funcionamento da máquina; c) Na transmissão, se a 
mensagem chegar deformada ao seu destino. 3 - A outra parte não pode opor-se à impugnação por erro 
sempre que lhe fosse exigível que dele se apercebesse, nomeadamente pelo uso de dispositivos de detecção 
de erros de introdução.” 
307 “Artigo 34.º (sic) - Solução de litígios por via electrónica (sic). É permitido o funcionamento em rede de 
formas de solução extrajudicial de litígios entre prestadores e destinatários de serviços da sociedade da 
informação, com observância das disposições concernentes à validade e eficácia dos documentos referidas no 
presente capítulo.” Idem ibidem.  
308 “O Reino Unido é uma união de quatro países constituintes: Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de 
Gales. O Reino Unido é governado por um sistema parlamentar com a sede do governo em Londres, a 
capital, e é uma monarquia constitucional com a Rainha Elizabeth II sendo a chefe de Estado. [...]Como 
resultado do império, a influência britânica pode ser vista na língua, cultura e sistemas judiciários de muitos 
de suas ex-colônias como o Canadá, Austrália, Índia e os Estados Unidos. A Rainha Elizabeth II permanece 
como a chefe da Comunidade das Nações (Commonwealth) e chefe de Estado de cada uma das monarquias 
na Commonwealth.” Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido>. Acesso em 02 de out. de 
2008. 
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dos Tribunais, há algumas leis específicas sobre algumas matérias como se demonstra 

neste subcapítulo. 

Como, por exemplo, a lei denominada “Unfair Contract Terms Act
311

”, de 

26 de outubro de 1977, que coíbe as cláusulas abusivas, tendo sido modificada para se 

adequar à diretiva 93/13/EEC sobre cláusulas abusivas. 

A lei inglesa, também adotada na Irlanda do Norte, que disciplina os 

requisitos legais para a validade das comunicações eletrônicas é conhecida por Electronic 

Communications Act, de 25 de maio de 2000, que transpôs a Dir. 2000/31/CE sobre 

comércio eletrônico.312 

O comércio eletrônico é disciplinado no Reino Unido pela lei denominada 

“Electronic Commerce – EC Directive – Regulations”, de 30 de julho de 2002313. 

Assim como os demais Estados-Membros da União Européia, já apontados 

supra, a Legislação inglesa impõe ao proponente o dever de informar minuciosamente. 

Nos casos de comunicação comercial, o proponente deve identificar a mensagem como 

comunicação comercial, estabelecer as cláusulas contratuais de forma clara e 

compreensível informando, dentre outros, a identificação do proponente, as línguas em que 

                                                                                                                                              
309 Por ser a união de quatro países, o Reino Unido tem enfrentado por diversas ocasiões o problema de 
harmonização das leis destas países. Cf. “O Reino Unido não tem um sistema jurídico único devido ao ato de 
união dos países anteriormente independentes, cujo artigo 19 do Tratado da União Britânica garante a 
continuação da existência do distinto sistema jurídico da Escócia. Hoje o Reino Unido tem três sistemas 
jurídicos: a Lei Inglesa, a Lei da Irlanda do Norte e o Direito escocês. As recentes alterações constitucionais 
darão lugar a uma nova Suprema Corte no Reino Unido que será criada em out. de 2009 que irá ter o papel 
do atual Comitê de Apelação da Câmara dos Lordes.[50] O Comitê Judicial do Conselho Privado, é 
composto pelos mesmos membros do Comitê de Apelação da Câmara dos Lordes, e ainda é o mais alto 
tribunal de recurso para vários países independentes do Commonwealth, dos territórios ultramarinos do 
Reino Unido, e das dependências da coroa britânica.” Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido#Legisla.C3.A7.C3.A3o_e_Justi.C3.A7a_penal>. Acesso em 02 de 
out. de 2008. 
310 “Common law (do inglês "direito comum") é o direito que se desenvolveu em certos países por meio das 
decisões dos tribunais, e não mediante atos legislativos ou executivos. Constitui portanto um sistema ou 
família do direito, diferente da família romano-germânica do direito, que enfatiza os atos legislativos. Nos 
sistemas de common law, o direito é criado ou aperfeiçoado pelos juízes: uma decisão a ser tomada num caso 
depende das decisões adotadas para casos anteriores e afeta o direito a ser aplicado a casos futuros. Nesse 
sistema, quando não existe um precedente, os juízes possuem a autoridade para criar o direito, estabelecendo 
um precedente. [...]Os sistemas de common law foram adotados por diversos países do mundo, especialmente 
aqueles que herdaram da Inglaterra o seu sistema jurídico, como o Reino Unido, a maior parte dos Estados 
Unidos e do Canadá e as ex-colônias do Império Britânico.” Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Common_law>. Acesso em 02 de out. de 2008. 
311 Lei sobre cláusulas injustas [abusivas], tradução livre. Disponível em: <http://www.opsi.gov.uk/acts>. 
Acesso em 19 de jul. de 2007. 
312 Lei sobre comunicações eletrônicas [Tradução livre da autora]. Disponível em 
<http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/20000007.htm>. Acesso em 19 jul. de 2007 
313 Disponível em < http://www.opsi.gov.uk/si/si2002/20022013.htm>. Acesso em 19 de Julho de 2007. 
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se pode concluir o contrato, etc. Todavia, estas regras não são aplicáveis aos contratos 

concluídos exclusivamente através do correio eletrônico.314 

Na parte II desta lei, estabelecem-se os propósitos da assinatura eletrônica, 

cujo principal é facilitar o comércio eletrônico assegurando a validade dos documentos 

eletrônicos. 

Outrossim, esta lei faz constantes referências à Dir. 2000/31/CE sobre 

comércio eletrônico. Portanto, tudo o que foi exposto com relação a esta diretiva aplica-se 

ao Reino Unido. 

 

 

1.4.1.10 Conclusão sobre o quadro geral na União Européia, acerca do 
comércio eletrônico e da proteção do consumidor 
 

 

As diretivas européias 93/13/EEC (sobre cláusulas abusivas), 1999/93/CE 

(sobre assinaturas eletrônicas), 1997/7/CE (sobre contratos à distância) e 2000/31/CE 

foram transpostas no Direito interno dos Estados-Membros. 

Todavia, a harmonização entre os ordenamentos jurídicos destes países 

ainda permanece um problema a ser resolvido. Por exemplo, a Diretiva 93/13/EEC que 

coíbe as cláusulas abusivas é aplicável aos contratos eletrônicos. Em linhas gerais, esta 

Diretiva proíbe a inserção de cláusulas abusivas nos contratos de adesão, prevendo a 

nulidade destas cláusulas mantendo-se o contrato sempre que possível. Os Estados-

Membros da União Européia adotaram o rol exemplificativo trazido nesta Diretiva. 

Além disso, os Estados-Membros transpuseram a regra de que as cláusulas 

nos contratos de adesão devem ser redigidas de forma clara e compreensível prevendo a 

                                                
314 “Information to be provided where contracts are concluded by electronic means. 9.  - (1) Unless parties 
who are not consumers have agreed otherwise, where a contract is to be concluded by electronic means a 
service provider shall, prior to an order being placed by the recipient of a service, provide to that recipient in 
a clear, comprehensible and unambiguous manner the information set out in (a) to (d) below - (a) the 
different technical steps to follow to conclude the contract; (b) whether or not the concluded contract will be 
filed by the service provider and whether it will be accessible; (c) the technical means for identifying and 
correcting input errors prior to the placing of the order; and (d) the languages offered for the conclusion of 
the contract. (2) Unless parties who are not consumers have agreed otherwise, a service provider shall 
indicate which relevant codes of conduct he subscribes to and give information on how those codes can be 
consulted electronically. (3) Where the service provider provides terms and conditions applicable to the 
contract to the recipient, the service provider shall make them available to him in a way that allows him to 
store and reproduce them. (4) The requirements of paragraphs (1) and (2) above shall not apply to contracts 
concluded exclusively by exchange of electronic mail or by equivalent individual communications.” 
Disponível em <http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/20000007.htm>. Acesso em 19 jul. de 2007. 
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regra da interpretação mais favorável ao consumidor, em caso de cláusulas dúbias e 

ambíguas. 

Quanto à Diretiva 97/7/CE sobre contratos à distância, vale ressaltar que é 

perfeitamente aplicável aos contratos eletrônicos caracterizados pelo uso de meios de 

comunicação à distância. A regra de maior relevância diz respeito ao direito de 

arrependimento, não havendo uma perfeita harmonização quanto ao prazo de exercício 

deste direito nas legislações internas dos Estados-Membros. Assim, por exemplo, esta 

Diretiva previu o prazo de sete dias para o exercício do direito de arrependimento nos 

contratos à distância e nos celebrados fora do estabelecimento comercial. Nesta mesma 

linha estão: Bélgica, Espanha, França, que também adotaram o prazo de sete dias. Outros 

países, como é o caso da Finlândia e Portugal alargaram este prazo para quatorze dias. Em 

um patamar intermediário, a Itália adotou o prazo de dez dias. 

Em todos os casos, os Estados-Membros da União Européia enfatiza o 

dever de informação do fornecedor, impondo como conseqüência ao descumprimento 

deste dever a extensão do prazo para o exercício do direito de arrependimento para três 

meses. 

Quanto ao comércio eletrônico especificamente, regulado no direito 

comunitário pela Dir. 2000/31/CE, há harmonização entre os Estados-Membros da União 

Européia, que adotam como regra a validade dos contratos concluídos por meios 

eletrônicos. Outrossim, o momento do recebimento da mensagem (oferta ou aceitação) é 

considerado o instante em que o destinatário tenha acesso à mensagem. 

Além disso, a aplicação das diretivas de proteção do consumidor, e. g., Dir. 

97/7/CE e 93/13/EEC aos contratos eletrônicos de consumo é pacífica nos Estados-

Membros da União Européia. 

Este quadro facilita e estimula o comércio eletrônico entre os países 

membros da Comunidade Européia, na medida em que elimina parte da incerteza jurídica, 

acerca da lei aplicável e do juízo competente. Assim, estabelecendo normas jurídicas 

semelhantes para as mesmas hipóteses, não fará diferença prática em aplicar uma ou outra 

legislação. O problema permanece, no entanto, como o prazo para o exercício do direito de 

arrependimento, que não está uniformizado entre os Estados-Membros. 

Mesmo quanto à diretiva 2000/31/CE (sobre comércio eletrônico), que foi 

transposta pelos Estados-Membros cujo prazo fatal para tanto era até 2002, harmoniza a 

regulamentação da matéria minimizando as problemáticas decorrentes de conflitos de lei, 

estabelecendo o lugar do domicílio do consumidor. 
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Em síntese, o quadro geral na União Européia demonstra a preocupação em 

assegurar a validade das transações eletrônicas por um lado, sem olvidar a proteção dos 

consumidores online, por outro. 

 

 

1.4.2 América Latina 
 

No subcapítulo anterior, foram analisados os principais diplomas jurídicos 

de alguns Estados Membros da União Européia responsáveis pela transposição das 

Diretivas européias pertinentes ao comércio eletrônico e os contratos realizados por meios 

da internet. Percebeu-se que esta matéria foi enfrentada com maturidade, culminando com 

a proteção efetiva dos consumidores online e maior segurança nas transações eletrônicas. 

Contudo, a situação na América Latina é bem diferente. É o que se 

demonstra neste subcapítulo, que se investigam o direito do consumidor e a disciplina do 

comércio eletrônico nesta parte do continente americano, para que se possa ter uma visão 

global sobre o tema. 

Para compreender tal fato, deve-se ter em mente a ausência de 

regulamentação do direito do consumidor no Mercosul. Assim, não havendo uma 

integração político-jurídica sólida em nível supranacional, a defesa do consumidor e a 

regulamentação do comércio eletrônico encontram-se fragmentadas comparando-se as 

legislações internas dos países latino-americanos. 

Por conseqüência, o consumidor navega em um ambiente inseguro e 

desprotegido quando contrata através da internet, inclusive quando um fornecedor 

argentino disponibiliza seus produtos ao mercado de consumo brasileiro, por exemplo, ou 

vice-versa. 

Portanto, nesta parte do trabalho pretende-se demonstrar a disciplina 

jurídica em diversos países da América Latina com relação à incipiente regulação do 

comércio eletrônico e a fragilizada proteção do consumidor. Isto porque o Legislador 

latino-americano tem concentrado seus esforços tão somente aos aspectos em torno do 

documento eletrônico, ou seja, os requisitos de validade do mesmo e respectivo valor 

probante. Este é o caso da Argentina e do Chile, por exemplo, como expõe a doutrina:315 

 

                                                
315 CORREA, Carlos Maria. El derecho informático en América Latina. In: ALTMARK, Daniel Ricardo 
(diretor); BIELSA, Rafael A. (coord.). Informática y Derecho: aportes de doctrina internacional. Vol. 2. 
Buenos Aires: Depalma, 1996. p. 06 – 34. p. 25. 
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La posibilidad de documentar determinados actos jurídicos por médios 
electrónicos há impulsado el análisis, en algunos países 
latinoamericanos, de los problemas de fondo (definición de documento) 
y procesales asociados con el empleo de aquéllos, especialmente a los 
fines probatórios. Al menos en el caso de la Argentina y Chile esas 
inquietudes se han plasmado en iniciativas para reformar la legislación 
en el sentido de admitir, bajo ciertos supuestos, tales documentos. 

 

Há que se ponderar, no entanto, que após a frustrada tentativa de se regular 

a defesa do consumidor no âmbito do Mercosul, os Estados-Membros apressaram-se em 

disciplinar esta matéria encarada como de maior relevância a partir da Reunião de 

Ministros da Justiça dos Estados-Membros, em dezembro de 1991, ocasião em que se 

discutiu a harmonização legislativa entre os Estados-Membros sobre a defesa do 

consumidor.316 

 

 

1.4.2.1 Argentina 
 

A Argentina é um dos cinco países integrantes do Mercosul,317 por isso é 

relevante o estudo das legislações vigentes neste país sobre comércio eletrônico em sentido 

amplo e proteção do consumidor, para a ulterior conclusão e harmonização das legislações 

dos países integrantes do Mercosul. 

Como já fora explicitado que a preocupação do Legislador, no Direito 

eletrônico, repousa principalmente nos requisitos de validade dos documentos eletrônicos e 

sua força probante. Portanto os esforços legislativos concentram-se na regulamentação da 

assinatura digital. De sorte que desde 16 de abril de 1998, vigora na Argentina o Decreto n. 

427 que versa sobre o uso da assinatura digital apenas no âmbito da administração pública. 

318 

                                                
316 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança ..., op. cit., p.369. 
317 Além do Brasil, Paraguai e Uruguai (que assinaram o Tratado de Assunção em 1991). Desde 2004, 
iniciou-se as tratativas para a adesão da Venezuela ao Mercosul, culminando com a assinatura do “Protocolo 
de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul” em 04 de jul. de 2006, que em seu art. 1º 
consigna: “ARTIGO 1 - A República Bolivariana da Venezuela adere ao Tratado de Assunção, ao Protocolo 
de Ouro Preto, ao Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias no Mercosul, que constam como 
anexos I, II e III, respectivamente, nos termos estabelecidos no artigo 20 do Tratado de Assunção. As Partes 
se comprometem a realizar as modificações necessárias na normativa Mercosul para a aplicação do presente 
Protocolo.” Disponível em: <http://www.mercosur.int/ msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm>. 
Acesso em 16 de out. de 2008. 
318 LORENZETTI, Ricardo Luís. Op. cit., p. 109. O autor expõe a evolução legislativa deste tópico na 
Argentina. 
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Outro tema que chama a atenção do Legislador, inclusive na Argentina, diz 

respeito à proteção dos dados e informações pessoais veiculadas pela internet. Assim, em 

14 de outubro de 2000, a Argentina regulamentou esta matéria definitivamente através da 

Lei n. 25.326 (“Ley de Protección de los Datos Personales”).319 

Depois de várias resoluções320, aprovou-se a Lei n. 25.506 de 14 de 

novembro de 2001, sobre assinatura eletrônica.321 Esta lei está calcada nos princípios e 

dispositivos da lei modelo da CNUDMI e na lei norte-americana Electronic Signatures in 

Global and National Commerce Act, dentre os quais estão: 322 - o princípio da não-

discriminação, segundo o qual, quando a lei exigir que determinado documento seja 

assinado pelo autor, a assinatura digital terá o mesmo valor; e, - o princípio da neutralidade 

e não-discriminação entre provedores de tecnologia. 

Quanto à proteção do consumidor, a Argentina optou em sistematizá-la em 

um diploma legal básico, isto é, a Lei n. 24.240/1993 (“Defensa del Consumidor”)
323, que 

é aplicável às relações de consumo na internet de acordo com a doutrina Argentina324. 

O art. 1º desta lei traz a definição de consumidor, in verbis: 

 
Art. 1º - [Objeto] La presente ley tiene por objeto la defensa de los 
consumidores e usuarios. Se consideran consumidores o usuarios, las 
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su 
consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social: a) la 
adquisición o locación de cosas muebles; b) la prestación de servicios; c) 
la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda. Incluso lo 
lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública 
y dirigida a persona indeterminada. 

 

                                                
319 Disponível em: <http://www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/Habeas%20Data.PDF>. Acesso em 07 de out. de 
2008. 
320 CORREA, Carlos Maria. El derecho informático en América Latina. In: ALTMARK, Daniel Ricardo 
(diretor); BIELSA, Rafael A. (coord.). Informática y Derecho: aportes de doctrina internacional. Vol. 2. 
Buenos Aires: Depalma, 1996. p. 06 – 34. p. 25: “Entre las principales reformas propuestas a esse cuerpo 
normativo figuran la inclusión expresa, entre los instrumentos públicos, de los emanados de sistemas 
automatizados pertenecientes a organismos públicos o tribunales judiciales, siempre que se garantice su 
autenticidad atendiendo a la seguridad del sistema y a la inalterabilidad del instrumento; la eliminación de la 
firma como elemento necesario de todo acto bajo forma privada; y la equiparación del documento privado 
reconocido judicialmente con el emitido por computadora bajo las condiciones de garantia más arriba 
señaladas.” 
321 Disponível em <http://www.certificadodigital.com.ar/ley25_506.htm>. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
322 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio Eletrônico, op. cit., p. 113 - 114. 
323 Sancionada em 22 de set. de 1993, promulgada parcialmente em 13 de out. de 1993 e publicada no B. O. 

em 15 de out. de 1993. Vide texto na íntegra: Revista de Direito do Consumidor, vol. 26, abr. / jun. 1998. p. 
293 – 308. Vide as modificações posteriores: “Ley de Defensa del Consumidor, Ley 24.240/93, modificada 

pela Ley 24.999, de 1º.07.1998”. In: Revista de Direito do Consumidor, vol. 27, jul. / set. de 1998, p. 239 -
240. 
324 LORENZETTI, Ricardo Luis. Op. cit., p. 470. 
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Na outra ponta da relação de consumo, o fornecedor é definido de forma 

bem semelhante ao art. 3º do CDC brasileiro. A única diferença a ser ressaltada é que a Lei 

argentina exclui a aplicação do referido diploma legal aos profissionais liberais e os 

indivíduos que vendam coisas usadas.325 

Assim como o sistema brasileiro de proteção ao consumidor, a oferta é 

obrigatória e vincula o proponente (art. 7º da Lei argentina de defesa do consumidor).326 

Desta forma, a oferta veiculada pela internet, desde que contenha os requisitos essenciais 

do contrato, vincula o fornecedor e passa a integrar o contrato (art. 8º da Lei argentina). 

Este diploma legal, a exemplo da Dir. 97/7/CE (sobre contratos à distância), 

menciona expressamente a venda por meio eletrônico ou similar (art. 33)327. Contudo, o 

prazo para o exercício do direito de arrependimento é irrisório, ou seja, apenas de cinco 

dias corridos, a contar da entrega da coisa ou da celebração do contrato, o que ocorrer por 

último (art. 34).328 

No que diz respeito às cláusulas abusivas, o art. 37 da Lei de Defesa do 

Consumidor argentina traz um rol muito restrito, e meramente exemplificativo. A 

conseqüência jurídica nestas hipóteses é ter-se a cláusula por não-contratadas. Os casos de 

nulidade estão previstas na parte final deste dispositivo, ou seja, são nulas as cláusulas que 

violem o dever de boa-fé, de informação ou de lealdade comercial. Nestas hipóteses, o 

consumidor tem direito de pleitear a nulidade da cláusula ou do próprio contrato. Por fim, 

este mesmo dispositivo legal prevê a interpretação mais favorável ao consumidor, tão 

somente em casos de dúvida sobre o alcance da cláusula.329 

                                                
325 “Art. 2º - [Proveedores de cosas o servicios] Quedan obligados al cumplimiento de esta ley todas las 
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, aun ocasionalmente, 
produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. Se 
excluyen del ámbito de esta ley los contratos realizados entre consumidores cuyo objeto sean cosas usadas. 
[...] No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio 
título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad 
facultada para ello, pero si la publicidad que se haga de su ofrecimiento”. 
326 “Art. 7º - [Oferta] La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite 
durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así 
como también sus modalidades, condiciones o limitaciones”. 
327 “Art. 33 – [Venta por correspondencia y otras] Es aquella en que la propuesta se efectúa por medio postal, 
telecomunicaciones, electrónico o similar y la respuesta a la misma se realiza por iguales medios”. 
328 “Art. 34 – [Revocación de aceptación] En los casos de los arts. 32 y 33, el consumidor tiene derecho a 
revocar la aceptación durante el plazo de cinco (5) días corridos, contados a partir de la fecha en que se 
entregue la cosa o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna. Esa facultad no 
puede ser dispensada ni renunciada”. 
329 “Art. 37 – [Interpretación] Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) las 
cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b) las cláusulas que 
importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; c) las 
cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio 
del consumidor. La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. 
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Ressalte-se o art. 38 que impõe à “autoridade de aplicação” (definida no art. 

41 como a Secretaria da Indústria e do Comércio) o dever de fiscalizar os contratos de 

adesão ou contratos formulários para garantir que não contenham cláusulas abusivas. Esta 

norma revela a aplicação do princípio da precaução na proteção do consumidor, ou seja, o 

controle prévio e abstrato das cláusulas contratuais. Esta regra é altamente eficiente à 

proteção do consumidor, na medida em que muitos consumidores nem chegam a contestar 

alguma cláusula abusiva, pois têm a idéia equivocada que pelo simples fato de ter 

contratado deve cumprir tudo o que está estabelecido no contrato. Estes consumidores 

menos informados ficam desprotegidos face à realidade econômica em que o fornecedor, 

não obstante a existência de lei coibindo alguma prática insere, nos contratos de adesão ou 

nos contratos formulários, cláusulas abusivas. Isto é muito comum, por exemplo, nos 

contratos de adesão eletrônicos. Portanto merece aplausos esta iniciativa do Legislador 

argentino, que merece ser acolhida pela legislação a ser elaborada pelo Mercosul, bem 

como pelos demais países da América Latina. 

A arbitragem é permitida pelo art. 59 da Lei argentina de defesa do 

consumidor. No entanto, o tribunal arbitral é organizado pela “autoridade de aplicação” 

mencionada supra. Esta regra favorece o consumidor na medida em que tal tribunal sendo 

fiscalizado por um órgão público, não sofrerá influência econômica do fornecedor; e, por 

outro lado, proporcionará soluções mais rápidas e adequadas ao caso concreto, pois se trata 

de decisão proferida por um árbitro especializado no assunto versado na lide. 

Quanto às especificidades do comércio eletrônico, há um projeto de lei n. S-

3812/06330, que visa a regulamentar os aspectos do comércio eletrônico.331 No art. 2º deste 

                                                                                                                                              
Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa. En caso en 
que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o 
transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el 
consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez 
declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario”. 
330 Disponível em 
<http://www.senado.gov.ar/web/comisiones/verExpeComi.php?origen=S&tipo=PL&numexp=3812/06&nro_
comision=&tConsulta=3>. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
331 “Artículo 1º. Objeto - La presente ley tiene por objeto el establecimiento del régimen jurídico de la 
contratación por vía electrónica, en lo referente a las comunicaciones comerciales, a la información previa y 
posterior a la celebración de contratos por esa vía y a las condiciones relativas a su validez y eficacia, así 
como a las obligaciones de los prestadores de los servicios empleados en la formulación de ofertas y en la 
celebración de los contratos, tales como los operadores de telecomunicaciones y de mercados virtuales, los 
proveedores de acceso a Internet y de servicios de alojamiento de datos, los portales, los motores de 
búsqueda y cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del que realice alguna de esas 
actividades. Ninguna de las disposiciones de la presente ley se interpretará en el sentido de limitar el alcance 
de normas que tengan por finalidad la defensa nacional, la seguridad pública, la defensa de la competencia y 
de los derechos del consumidor, la protección de los datos personales, el régimen tributario y las normas 
internacionales incorporadas al derecho interno.” Idem ibidem. 
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projeto de lei, encontram-se algumas definições, nos moldes da Lei Modelo CNUDMI 

sobre comércio eletrônico. Ressalte-se, porém, a distinção trazida pela lei entre 

consumidores ou usuários (que utilizam o meio de comunicação eletrônica até em suas 

atividades comerciais) e consumidores finais (que utilizam o meio de comunicação para 

benefício próprio ou de sua família).332 

O art. 3º deste projeto de lei determina o alcance do mesmo, que será 

aplicado nas hipóteses em que o fornecedor, que utilize dos meios de comunicação 

eletrônicos, esteja estabelecido (fisicamente) na Argentina. Esta norma pode gerar algum 

conflito quando a lei vigente no país do domicílio do consumidor seja mais benéfica. Isto 

porque em decorrência do Protocolo de Santa Maria que determina o foro competente o 

domicílio do consumidor (art. 4º). 

O direito à informação é detalhado no art. 5º do projeto de Lei argentina 

sobre comércio eletrônico nos moldes da Dir. 2000/31/CE: 

 
Artículo 5º. Información general que debe proporcionar el prestador de 
servicios: 
El prestador de servicios permitirá a los destinatarios del servicio y a las 
autoridades competentes acceder con facilidad y de forma directa, 
gratuita y permanente como mínimo a los datos siguientes: 
Nombre del prestador de servicios;  
Dirección geográfica donde está establecido el prestador de servicios; 
Información que permita ponerse en contacto rápidamente con el 
prestador de servicios y establecer una comunicación directa y efectiva 
con él; 
Si el prestador de servicios estuviera inscripto en un registro mercantil u 
otro registro público similar nombre de dicho registro y número de 
inscripción asignado en él al prestador de servicios, u otros medios 
equivalentes de identificación en el registro;  
Si una determinada actividad estuviera sujeta a un régimen de 
autorización, los datos de la autoridad de supervisión correspondiente; 
Si el prestador de servicios perteneciera a un colegio profesional o 
institución similar, datos de dicho colegio o institución y título 
profesional, 
CUIT y situación frente al impuesto sobre el valor agregado (IVA); 
Cuando se haga referencia a precios, éstos indicarán claramente y sin 
ambigüedades, importes, moneda en la que están expresados, forma de 
pago y se hará constar, en particular, si están incluidos los impuestos y 
los gastos de envío.333 

 
                                                
332 “Art. 2º - [...] Consumidor o usuario: la persona física o jurídica que contrata la locación o adquisición de 
bienes, o la prestación de servicios, a título oneroso, para su consumo propio o de su grupo familiar, o para 
una actividad comercial. Consumidor o usuario final: el consumidor o usuario que no contrata ni bienes ni 
servicios para una actividad comercial.” Idem ibidem. 
333 Disponível em 
<http://www.senado.gov.ar/web/comisiones/verExpeComi.php?origen=S&tipo=PL&numexp=3812/06&nro_
comision=&tConsulta=3>. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
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O art. 7º deste projeto de lei disciplina o contrato eletrônico estabelecendo o 

princípio da equivalência entre este e o contrato tradicional (formalizado em papel ou 

celebrado verbalmente). Todavia, as partes devem ter acordado previamente sobre a 

possibilidade de se utilizar a via eletrônica para a celebração do contrato. Entende-se que 

as partes concordem com a utilização do meio eletrônico para celebrar o contrato, quando 

se inicie e conclua o contrato eletronicamente. Este mesmo dispositivo impõe ao 

fornecedor disponibilizar meios para que se constate facilmente o erro durante a transação 

eletrônica, viabilizando a correção do mesmo antes da conclusão do certame. 

Importante a leitura deste dispositivo legal devido a sua completude:334 

 
Artículo 7º. Contratos por vía electrónica 
Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos 
previstos por las normas vigentes para los mismos contratos celebrados 
por otros medios, cuando concurran el consentimiento y los demás 
requisitos necesarios para su validez. Para que sea válida la celebración 
de contratos por vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de 
las partes sobre la utilización de medios electrónicos. 
Se considerará que la parte aceptante ha expresado su consentimiento al 
completar el procedimiento electrónico indicado claramente con ese 
propósito en la oferta. El emisor, o el operador de un mercado virtual en 
su caso, deberá otorgar al consumidor, en forma clara, precisa y de fácil 
acceso, los medios técnicos para identificar y corregir errores de 
introducción de datos antes de efectuar la transacción y un mecanismo 
de confirmación expresa de la decisión de efectuar la transacción, a 
efectos de que el silencio del consumidor no sea considerado como 
consentimiento. 
Cuando otras normas exijan que el contrato, o cualquier información 
relacionada con el mismo, conste por escrito, y como tal sea conservado, 
este requisito se entenderá satisfecho si el contrato, o la información, 
está contenida en un soporte electrónico, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes: 
Que la información que contenga sea accesible para su ulterior consulta; 
Que la información intercambiada sea conservada con el formato en que 
se hubiera generado, enviado o recibido o con algún formato respecto 
del cual sea demostrable que reproduce con exactitud la información 
generada, enviada o recibida; y 
Que se conserve, de haber alguno, todo dato que permita determinar el 
origen y el destino del mensaje, y la fecha y la hora en que fue enviado o 
recibido. 
No será obligatorio conservar aquellos datos que tengan por única 
finalidad facilitar el envío o recepción del mensaje.  
Toda persona podrá recurrir a los servicios de un tercero para observar el 
requisito mencionado en el inciso c) siempre que se cumplan las 
condiciones enunciadas en los apartados 1), 2) y 3) del mismo inciso. 
Los actos jurídicos para cuya validez o efectos otras normas exijan 
instrumento público, formas sacramentales, o la intervención de órganos 
jurisdiccionales o autoridades públicas, registros públicos o escribanos, 

                                                
334 Idem ibidem. 
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se regirán por su legislación específica. También se exceptúan de las 
disposiciones de la presente Ley los actos referidos al Derecho de 
Familia y a las sucesiones. 

 

O art. 8º disciplina a prova do contrato eletrônico, contendo uma norma de 

reenvio à lei sobre assinatura digital. Assim, um contrato eletrônico, assinado 

eletronicamente, equivale ao original (princípio da equivalência). Todavia, o referido 

dispositivo legal ressalva que na ausência de assinatura digital, o suporte em meio 

eletrônico do contrato é admitido como início de prova escrita.335 

Os arts. 9º e 10 disciplinam as obrigações das partes, enfatizando o dever de 

informação, que deve ser prestada de forma clara e precisa. O art. 11, por sua vez, traz a 

regra quanto à responsabilidade dos provedores de serviços de acesso à internet. E, os arts. 

12 e 13 disciplinam a responsabilidade dos prestadores de serviços que se encarregam da 

cópia temporária dos dados. O art. 14 regula a responsabilidade dos prestadores de serviços 

de busca. 

Na exposição de motivos deste projeto de lei, esclarece que o objetivo do 

mesmo é alcançar a segurança jurídica mediante o fortalecimento da confiança dos 

consumidores. Tal projeto é fortemente influenciado pela Lei Modelo CNUDMI e pela Dir. 

2000/31/CE sobre comércio eletrônico:336 

 
El objetivo fundamental del presente proyecto de ley es establecer la 
garantía de seguridad jurídica y dar confianza a los consumidores, 
mediante un marco claro y de carácter general para determinados 
aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado argentino. 
Con ese criterio, se ha preferido seguir en la medida que resulta 
adecuada a los lineamientos generales de nuestro ordenamiento jurídico, 
antecedentes internacionales tales como la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea; la ley 34 del 11 
de julio de 2002 del Reino de España y la Ley Modelo sobre Comercio 
Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI). 

 

 

 

 

                                                
335 Disponível em 
<http://www.senado.gov.ar/web/comisiones/verExpeComi.php?origen=S&tipo=PL&numexp=3812/06&nro_
comision=&tConsulta=3>. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
336 Disponível em 
<http://www.senado.gov.ar/web/comisiones/verExpeComi.php?origen=S&tipo=PL&numexp=3812/06&nro_
comision=&tConsulta=3>. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
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1.4.2.2 Bolívia 
 

A Bolívia é Estado Associado ao Mercosul, formalizando sua adesão na “XI 

Reunião da Cúpula” (em Fortaleza - Brasil), em 17 de dezembro de 1996, mediante a 

assinatura do Acordo de Complementação Econômica Mercosul-Bolívia. 337 Ao contrário 

do que ocorre na Argentina e em muitos outros países da América Latina, a Bolívia não 

possui legislação específica sobre direito do consumidor.338 Neste sentido, a análise das 

leis e projetos de leis bolivianos sobre comércio eletrônico em sentido amplo e proteção do 

consumidor é necessária para verificar as tendências para harmonizar as legislações dos 

países integrantes e associados do Mercosul. 

Assim como a primeira preocupação do Legislador argentino foi a de 

estabelecer assinatura digital como requisito de validade do documento eletrônico, a 

Bolívia está trabalhando em um projeto de lei, PL n. 037/06-7, conhecido por “Proyecto de 

ley de documentos, firmas y comercio electrónico”.
339 

No entanto, a opção do Legislador boliviano foi tratar conjuntamente das 

assinaturas digitais e do comércio eletrônico. Assim, este projeto contém um capítulo 

específico dedicado à regulamentação do comércio eletrônico (“Capítulo de Disposiciones 

Generales em Comercio Electrónico”), dentro do Título II (“Documentos y Contratación 

Electrónica”).340 

                                                
337 Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/Decreto/1997/Decreto2240/Decreto2240TextodoAco
rdo.doc>. Acesso em 17 de out. de 2008.  
338MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DO BRASIL. SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO. 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. Defesa do Consumidor na América 

Latina: atlas geopolítico. Brasília: Artcor Gráfica e Editora Ltda, 2005. Disponível em: 
<www.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7B8C95FFC1
-283D-41FE>. Acesso em 15 de out. de 2008, às 16:04 hs: “Não existe legislação especial de defesa do 
consumidor na Bolívia, apesar disso o artigo 10 da Lei do Sistema de Regulamentação Setorial (Sirese) n. 
1.600 estabelece que dentro das atribuições das superintendências setoriais está (sic) a de conhecer e 
processar denúncias e reclamações dos usuários, das empresas, entidades reguladas e dos órgãos competentes 
do Estado com relação às atividades que se encontram sob a jurisdição do Sistema de Regulamentação 
Setorial. A Lei dos Municípios, de 28 de out. de 1999 (n. 2.028), estabelece a jurisdição e competência do 
Governo municipal em matéria de Defesa do Consumidor. Institui sistemas de controle de qualidade e 
normas de condições higiênicas e de saúde na elaboração de produtos de origem animal e vegetal e também o 
confisco e a destruição, sem direito de compensação, para os que infringiram as normas básicas de higiene 
estabelecidas por esta entidade.” 
339 Disponível em 
<http://www.adsib.gob.bo/home/documentos/ley_de_documentos_firmas_y_comercio_electronico.pdf>. 
Acesso em 19 de jul. de 2007. 
340 “SITUACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN BOLIVIA Informe Ejecutivo Delegación de 
Bolivia”. Disponível em: 
<http://www.aladi.org/NSFALADI/ecomerc.NSF/40b793de37687ff303256dd30068817f/03aec7122d8102ba
03256a80005562c0/$FILE/Bolivia-ecommerce.pdf >. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
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O art. 7º estabelece o reconhecimento jurídico dos documentos eletrônicos, 

que podem ser públicos (quando emitidos por autoridade pública que preste tais serviços 

eletronicamente, e. g. serviços notariais eletrônicos); emitido por um funcionário público 

no exercício de suas funções; privado; ou tributário. Em todas as hipóteses, não se pode 

negar validade aos documentos eletrônicos pelo simples fato de estarem contido em 

suporte digital. 

O art. 8º vai além, dizendo que mesmo nos casos em que a lei exija a forma 

escrita para determinada relação jurídica contratual, esta exigência tem-se por suprida no 

caso de contrato celebrado.341 

Além disso, o documento em suporte eletrônico é tido como original desde 

que cumpridas as exigências do art. 9º, a saber: a) Exista garantias fidedignas de que se 

tenha conservado a integridade da informação, a partir do momento em que se gerou pela 

primeira vez em sua forma definitiva, como documento ou em alguma outra forma. b) Que 

a informação possa ser apresentada à pessoa com interesse legítimo, se for requerida.342 

A regra do art. 10 é por demais interessante e moderna, pois ela traz a 

possibilidade de “desmaterialização” dos documentos em papel, atribuindo-lhe validade.343 

Esta regra vem ao encontro da necessidade de compactar os muitos documentos que o 

indivíduo tem que guardar para uso posterior como meio de prova. Tais documentos e 

comprovantes em suporte de papel (tradicional) ocupam muito mais espaço físico. Ao 

contrário dos documentos digitalizados, que podem ser armazenados, aos montes, em um 

único CD ou DVD, ou até mesmo em “pen drives”. 

A conservação dos documentos em formato eletrônico deve obedecer aos 

princípios estabelecidos no art. 11 (para os documentos em geral) e art. 12 (para os 

documentos judiciais). 

                                                
341 “Artículo 8 (Celebración por escrito). En todos los casos en que se exija que una información conste por 
escrito o deba ser presentada de esa forma, o bien se prevea la existencia de consecuencias jurídicas para el 
evento de que la información no conste por escrito, se entenderá que un documento electrónico cumple con el 
requisito de escrituración, cuando la información contenida en el mismo sea legible, esté íntegra, sea 
susceptible de ser archivada y recuperada en cualquier momento y sea posible la verificación del remitente o 
de su creador.” Idem ibidem. 
342 Idem ibidem. [Tradução livre] 
343 “Artículo 10 (Desmaterialización de documentos). Salvo disposición en contrario y previo cumplimiento 
de lo establecido en la presente Ley y sus reglamentos, se podrán desmaterializar todos los documentos 
elaborados en soporte papel, siempre y cuando los mismos contengan las firmas electrónicas 
correspondientes y sean conservados o almacenados conforme a lo establecido en el artículo 11 de esta Ley.” 
Idem ibidem. 
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O Projeto de Lei boliviano é muito avançada, prevendo, inclusive, a 

possibilidade de se realizar notificação por meio eletrônico (art. 13), desde que se garanta a 

integralidade, autenticidade, a hora do envio e do recebimento. 

O art. 14 traz várias regras, uma delas é a equiparação do contrato celebrado 

via correio eletrônico ao contrato epistolar (inc. I). Todavia, as demais regras são, no 

mínimo, conflituosas, pois elas permitem que o empregador tenha acesso ao e-mail de seus 

funcionários mediante a demonstração de justa causa. O problema reside no conflito destas 

normas e o Direito Constitucional à inviolabilidade da vida privada.344 

O Projeto boliviano estabelece o momento e o lugar de envio e recepção das 

mensagens eletrônicas no capítulo III (“Despacho y recepción de mensajes de datos”), no 

art. 23, in verbis:345 

 
Artículo 23 (Envío y recepción de los mensajes de datos). Salvo pacto en 
contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del 
mensaje de datos, son los siguientes: 
I. El momento de la emisión del mensaje de datos será cuando el 
mensaje de datos entre en un sistema de información que no esté bajo el 
control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en 
nombre del iniciador o del dispositivo electrónico autorizado para el 
efecto. 
II. El momento de recepción de un mensaje de datos será cuando se 
produzca una de las siguientes condiciones: 
a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la 
recepción de mensajes de datos, la recepción tendrá lugar en el momento 
en que entre el mensaje de datos en el sistema de información designado; 
o cuando se envíe el mensaje de datos a un sistema de información del 
destinatario que no sea el sistema de información designado, se 
producirá la recepción en el momento en que el destinatario recupere el 
mensaje de datos; 

                                                
344 “Artículo 14 (Equiparación). I. A los efectos de esta Ley el correo electrónico personal se equipara a la 
correspondencia epistolar, estando comprendido dentro del alcance su inviolabilidad establecida en el 
ordenamiento jurídico vigente. La protección de los mensajes de datos abarca su creación, transmisión y 
almacenamiento. II. Se exceptúan de la regulación del Parágrafo I, al correo electrónico laboral que tiene la 
calidad de herramienta de trabajo, por lo que la información contenida en el mismo y su titularidad le 
corresponden al empleador, sin tener en cuenta que el nombre y la clave de acceso le pertenecen al 
trabajador. III. A efectos del parágrafo II, el empleador podrá revisar el correo electrónico laboral siempre 
que medie justa causa para su revisión, y siempre y cuando las características sobre el acceso, condiciones de 
uso, prohibiciones, entre otros sean establecidas por el empleador y dadas a conocer al inicio de la relación 
laboral, o al poner a disposición del trabajador el correo electrónico, mediante documento escrito, 
debidamente firmado por el trabajador, anterior a la revisión del correo electrónico. En el caso que esto no 
ocurriera, se entenderá que el correo electrónico es personal y por lo tanto amparado en la protección del 
parágrafo I del presente artículo. IV. Las reuniones o juntas de directorio de carácter civil, comercial u otras 
podrán realizarse por videoconferencia u otros medios electrónicos equivalentes, teniendo el mismo valor 
jurídico y probatorio que las realizadas en presencia física de las personas, salvo que normativa específica o 
las partes dispongan lo contrario, pudiéndose para el efecto levantar el acta correspondiente.” Disponível em: 
<http://www.aladi.org/NSFALADI/ecomerc.NSF/40b793de37687ff303256dd30068817f/03aec7122d8102ba
03256a80005562c0/$FILE/Bolivia-ecommerce.pdf >. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
345 Idem ibidem. 
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b) Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la 
recepción tendrá lugar al entrar el mensaje de datos en un sistema de 
información del destinatario. 
III. El lugar de emisión y recepción de los mensajes de datos será el 
lugar donde las partes tienen sus domicilios legales, el domicilio que 
consta en el certificado de firma electrónica del emisor o del 
destinatario, o el domicilio establecido en el sitio Web del emisor o del 
destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán 
por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus 
actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos. 

 

Dentro do mesmo Título II (“Documentos y Contratación Electrónica”) 

aqui comentado, o capítulo IV trata de maneira especial da contratação eletrônica 

(“Contratación electrónica”). 

Em decorrência do art. 26 do Projeto, tem-se a regra da validade dos 

contratos eletrônicos, aplicando-se os arts. 491346, 492347 e 493348 do Código Civil 

boliviano vigente. Não se negam efeitos jurídicos, validade ou força obrigatória a um 

contrato, às manifestações de vontade e outras declarações de vontade pelo simples fato de 

terem sido exteriorizada eletronicamente. 

Quanto à formação do contrato, o art. 27 do Projeto de lei diz 

expressamente ser possível fazer oferta e aceitá-las através de um meio eletrônico. Tais 

manifestações receptícias da vontade são reguladas pelos arts. 455349 e 462350 do Código 

Civil boliviano de 02 de abril de 1976. 

                                                
346 “Art. 491.- (CONTRATOS Y ACTOS QUE DEBEN HACERSE POR DOCUMENTO PUBLICO). 
Deben celebrarse por documento público. 1) El contrato de donación, excepto la donación manual. 2) La 
hipoteca voluntaria.  3) La anticresis. 4) La subrogación consentida por el deudor. 5) Los demás actos 
señalados por la ley.” 
347 “Art. 492.- (CONTRATOS Y ACTOS QUE DEBEN HACERSE POR ESCRITO). Deben celebrarse 
pordocumento público o privado los contratos de sociedad, de transacción, de constitución de los derechos de 
superficie y a construir y los demás actos y contratos señalados por la ley.” 
348 “Art. 493.- (FORMAS DETERMINADAS). I. Si la ley exige que el contrato revista una forma 
determinada, no asume validez sino mediante dicha forma, salva otra disposición de la ley. II. Fuera del caso 
previsto en el parágrafo anterior si las partes han convenido en adoptar una forma determinada para la 
conclusión de un contrato, esa forma es la exigible para la validez. (Arts. 356, 452, 454, 491, 492 y 841 del 
Código Civil).” 
349 “Art. 455.- (LA OFERTA Y LA ACEPTACION. PLAZO). I. El contrato se forma desde el momento en 
que el oferente tiene conocimiento de la aceptación por la otra parte, salvo pacto diverso u otra disposición de 
la ley. II. El oferente debe recibir la aceptación bajo la forma y en el término que hubiese establecido o que 
sean corrientes según los usos o la naturaleza del negocio.” 
350 “Art. 461.- (LUGAR DEL CONTRATO ENTRE PRESENTES). Entre presentes, el lugar del contrato es 
aquel donde los contratantes se encuentran. (Art. 816 del Código de Comercio).” 
“Art. 462.- (LUGAR DEL CONTRATO ENTRE NO PRESENTES). I. Entre no presentes el lugar del 
contrato es aquel donde ha sido propuesto, salvo pacto contrario u otra disposición de la ley. II. Se estará a la 
regla del parágrafo anterior en el caso del contrato celebrado por teléfono, telégrafo, telex, radio u otro medio 
similar. (Arts. 310, 461 del Código Civil).” 



 201 

O art. 28 disciplina o momento em que o contrato se aperfeiçoa, in 

verbis:
351 

 
Artículo 28 (Perfeccionamiento). I. La formación del consentimiento en 
los actos jurídicos se producirá cuando el iniciador reciba la aceptación 
del destinatario, mediante el envío del correspondiente mensaje de datos 
y se entenderá que el acto se ha perfeccionado en el lugar de la oferta o 
de la oferta modificada; si hubiera acuerdo especial, se tendrá como 
lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes. 
II. El perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá en 
todo lo que fuere aplicable a los requisitos y solemnidades previstos en 
el ordenamiento jurídico vigente. 
III. La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de 
datos, no implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de 
las partes. 

 

O art. 29 deste Projeto de lei permite que as partes estabeleçam foro de 

eleição, sendo este foro competente para dirimir eventuais litígios decorrentes do contrato. 

O art. 30, por sua vez, estabelece a validade da cláusula de arbitragem. Todavia, estes 

dispositivos levam os consumidores a ficarem desprotegidos, submetendo-se ao que 

determinar o fornecedor nos contratos de adesão ou formulários. 

No título IV deste Projeto de Lei, disciplina as regras específicas ao 

comércio eletrônico (arts. 59 a 66). Sendo que a proteção do consumidor está disciplinada 

dentro deste título, no capítulo II (“Derechos de los consumidores en el ambito del 

comercio electrónico”), arts. 67 a 71. Na verdade, a tutela do consumidor no comércio 

eletrônico não está finalizada na medida em que o art. 67352 determina a elaboração de um 

regulamento específico no que tange o direito de arrependimento, a aquisição de bens ou 

serviços, a execução do contrato, restrições e informação. 

O reconhecimento da necessidade de disciplinar a proteção do consumidor 

no comércio eletrônico já é um avanço; no entanto, este regulamento ainda não foi 

elaborado pelo Legislador boliviano, mantendo o consumidor em situação de 

vulnerabilidade exacerbada face aos fornecedores quando contratam online. 

                                                
351 Disponível em: 
<http://www.aladi.org/NSFALADI/ecomerc.NSF/40b793de37687ff303256dd30068817f/03aec7122d8102ba
03256a80005562c0/$FILE/Bolivia-ecommerce.pdf >. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
352 “Artículo 67 (Protección al consumidor). I. Se establecerá un reglamento de protección al consumidor de 
comercio electrónico que describirá las condiciones mínimas para el desistimiento de la adquisición del bien 
o servicio, prestaciones, restricciones e información veraz y completa que debe poner a disposición del 
consumidor el proveedor de servicios. 
II. El reglamento establecerá procedimientos para que los usuarios puedan presentar reclamos por la 
prestación de bienes y servicios.” Disponível em: 
<http://www.aladi.org/NSFALADI/ecomerc.NSF/40b793de37687ff303256dd30068817f/03aec7122d8102ba
03256a80005562c0/$FILE/Bolivia-ecommerce.pdf >. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
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O art. 68 enfatiza o direito à informação do consumidor, constituindo-se 

uma obrigação do fornecedor. A informação deve ser prestada de maneira que o 

consumidor saiba de seus direitos e suas obrigações, bem como sobre os equipamentos 

(hardware) e programas (software) necessários para que a transação eletrônica seja 

efetuada. 

Proíbe-se que o fornecedor, que tenha obtido o e-mail do consumidor para 

fins de celebração do contrato, venha a utilizá-lo para outras finalidades, como, por 

exemplo, “vendendo” tais dados a outros fornecedores interessados em divulgar seus 

produtos e serviços. Contudo, o fornecedor pode obter uma autorização do consumidor 

para tanto, que pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor.353 

 

A publicidade eletrônica é disciplinada pelo art. 71, devendo conter todas as 

informações necessárias sobre o bem ou serviço anunciado; impondo ao usuário de 

publicidade eletrônica que indique - de forma clara e de fácil constatação - que tal 

mensagem se trata de publicidade. 

Este Projeto de Lei boliviano representa um grande avanço comparado aos 

projetos da América Latina, podendo ser um modelo a ser seguido em vários aspectos. 

Mesmo porque os empecilhos enfrentados pela Bolívia atinentes à implementação do 

comércio eletrônico coincide com diversos outros países da América Latina. Tais 

obstáculos foram sintetizados pelo estudo apresentado pela Delegação boliviana à 

ALADI,354 a saber: 

 

Si bien existen en Bolivia las condiciones de infraestructura y tecnología 
que permiten al país hacer uso del Internet y realizar transacciones 
electrónicas de manera competitiva, existen algunos factores que 
explican la todavía escasa penetración de esta tecnología entre los 
usuarios bolivianos: 

                                                
353 “Artículo 69 (Derechos de los destinatarios de los mensajes de datos comerciales). I. Si el destinatario de 
servicios debiera facilitar su dirección de correo electrónico durante el proceso de contratación o de 
suscripción a algún servicio, y el prestador de servicios pretendiera utilizarla posteriormente para el envío de 
mensajes de datos comerciales con otra finalidad, deberá poner en conocimiento de su cliente esa intención y 
solicitar su consentimiento para la recepción de dichos mensajes. 
II. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de mensajes 
de datos comerciales con la simple notificación de su voluntad al emisor. 
III. Los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los 
destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado. Asimismo, deberán 
facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos procedimientos.” Idem ibidem. 
354 ALADI. Informe Ejecutivo Delegación de Bolívia. Situación Actual y Perspectivas del Comercio 
Electronico en la Región. Montevideo, 27 y 28 de junio de 2001. Disponível em: <http://www.aladi.org/ 
NSFALADI/ecomerc.NSF/40b793de37687ff303256dd30068817f/03aec7122d8102ba03256a80005562c0/$F
ILE/Bolivia-ecommerce.pdf >. Acesso em 08 de nov. de 2007. p. 09. 



 203 

i) Un alto costo telefónico y de acceso a Internet. 
ii) Insuficiente ancho de banda para conectarse con el exterior. 
iii) Escasa difusión de las ventajas y posibilidades que brinda esta 
tecnología. 
iv) Falta de capacitación y conocimiento de los usuarios actuales y 
potenciales. 
v) Escasez de contenidos en español. 
vi) La falta de confianza de los consumidores en la existencia real de las 
empresas proveedoras de bienes y servicios. 
vii) Elevado costo de las computadoras en el país que tiene el ingreso 
percápita más bajo de Latinoamérica. 
viii) En Bolivia existe un escaso uso de las tarjetas de crédito. La 
mayoría son usadas como tarjetas de débito automático. 
ix) La falta de confianza de los proveedores en la solvencia de los 
consumidores y, por tanto, en el pago por sus servicios. Esto genera 
incertidumbre en cuanto a la seguridad y confidencialidad de las 
transacciones. 

 

Estes problemas devem ser enfrentados, por exemplo, pela futura legislação 

brasileira a respeito, pois como se demonstra a seguir, não há um instrumento jurídico de 

regulamentação do comércio eletrônico no Brasil. 

 

 

1.4.2.3 Brasil 
 

O Brasil é um dos cinco países integrantes do Mercosul, sendo signatário do 

Tratado de Assunção em 1991, daí a necessidade de investigar as semelhanças e 

divergências das leis e projeto de leis brasileiros com as dos demais países integrantes e 

associados do Mercosul. 

Iniciar-se-á a análise da dogmática brasileira acerca do comércio eletrônico, 

ressaltando a aplicação do CDC quando possível. Mesmo assim, o fator de insegurança 

jurídica e desconfiança do consumidor no comércio eletrônico persistem tendo em vista a 

ausência de regulamentação específica sobre o tema e a omissão do Legislador em 

proceder algumas alterações no CDC para inserir regras especiais sobre a proteção do 

consumidor online. 

Quanto à proteção e defesa dos consumidores, o Código de Defesa do 

Consumidor brasileiro (CDC), Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990, é tido como um 

modelo dado seus pilares sólidos. A partir deste marco legal, a jurisprudência brasileira 

tem-se desenvolvido muito bem na tentativa de se atingir a efetiva proteção do 

consumidor, em ambos os aspectos, preventivo e repressivo. 
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Em vários aspectos este diploma legal se assemelha às Diretivas da UE 

sobre proteção do consumidor. No entanto, permanecem outros tantos equívocos e 

omissões do Legislador brasileiro. Como, por exemplo, o direito de arrependimento 

previsto no art. 49355 do CDC brasileiro. O equívoco deste dispositivo diz respeito à 

confusão entre a venda fora do estabelecimento comercial (e. g. venda a domicílio) e a 

venda à distância (e. g. venda por telefone e outros meios de comunicação à distância). 

Outro deslize diz respeito à limitação tecnológica do dispositivo legal ao uso do telefone, 

enquanto que nas legislações estrangeiras (e. g. Dir. 97/7/CE sobre contratos à distância) 

estende-se tal possibilidade a quaisquer meios de comunicação que viabilize a 

comunicação à distância. Mas este tema é abordado em detalhes no capítulo 6 (Direito de 

arrependimento nas transações eletrônicas). 

Por outro lado, o CDC brasileiro é mais benéfico aos consumidores ao 

estabelecer a interpretação mais favorável ao consumidor em todas as hipóteses (art. 47356), 

porque este dispositivo legal não restringiu tal interpretação apenas aos casos de dúvida ou 

ambigüidade, como ocorre nos demais países. 

O art. 51 do CDC disciplina as cláusulas abusivas de maneira bem 

semelhante à diretiva 93/13/EEC, estabelecendo um rol exemplificativo e a nulidade de 

pleno direito das cláusulas consideradas abusivas. 

Quanto à formação dos contratos eletrônicos, aplicam-se os dispositivos do 

CC/02, em especial arts. 427 a 434. Vale ressaltar que os contratos eletrônicos celebrados 

via correio eletrônico merecem o mesmo tratamento dado aos contratos epistolares, como 

se tem observado pela análise das legislações de diversos países. 

Estas leis (CC/02 e CDC) são perfeitamente aplicáveis no contexto do 

comércio eletrônico, ressalvadas certas peculiaridades.357 

No que diz respeito ao comércio eletrônico, não há nenhuma Lei brasileira 

que discipline esta matéria. Contudo, há mais de 40 projetos de lei358 que pretendem 

disciplinar a matéria, seja no âmbito penal359, civil360, empresarial361, consumidor362 e 

                                                
355 “Art. 49 - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 07 (sete) dias a contar de sua assinatura ou 
do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. 
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores 
eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, 
monetariamente atualizados.” 
356 “Art. 47 -As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.” 
357 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 267. 
358 Cf. http://www.internetlegal.com.br/projetos/camara/arquivo.htm. Acesso em 10 de out. de 2008. 
359 Exemplos: - Projeto de Lei n. 4.833/98, apresentado pelo Deputado Paulo Paim (PT/RS) em 12/11/1998, 
“Define o crime de veiculação de informações que induzam ou incitem a discriminação ou preconceito de 
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outras áreas específicas.363 Atualmente, tais projetos de leis preocupam-se, especificamente 

em coibir a pedofilia e abuso sexual pela internet,364 em proteger a privacidade dos 

indivíduos garantindo a segurança na circulação de dados pessoais pela rede mundial de 

computadores365 e sobre assinatura eletrônica.366 

No âmbito penal, a Lei n. 10.764, de 12 de novembro de 2003, que alterou 

alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069, de 13 de julho de 

                                                                                                                                              
raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, na rede Internet, ou em outras redes destinadas ao acesso 
público.” Disponível em: <http://www.camara.gov.br/Internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=21164>. Acesso 
em 10 de out. de 2008; - Projeto de Lei n. 76/00, apresentado pelo Senador Renan Calheiros em 27/03/2000, 
“Define e tipifica os delitos informáticos, e dá outras providências.”, disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/sf/ATIVIDADE/materia/Detalhes.asp?p_cod_mate=43555>. Acesso em 10 de 
out. de 2008, - Projeto de Lei n. 6.620/2006 apresentado pelo Dep. Moroni Torgan (PFL/CE) em 13/02/2006, 
disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=314073>. Acesso em 10 de out. de 
2008, dentre outros. 
360 Exemplo: Projeto de Lei n. 4.734/98, apresentado pelo Deputado Paulo Lima (PFL/SP) em 12/08/1998,  
“Dispõe sobre a informatização, no âmbito da Lei nº 6.015, de 31 de dez. de 1973, Lei de Registros Públicos, 
da escrituração cartorária através de discos ópticos e optomagnéticos ou em outros meios reconhecidos como 
legais, sem prejuízo dos métodos atualmente empregados.”, disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/prop_detalhe.asp?id=21095>. Acesso em 10 de out. de 2008, dentre outros.  
361 Exemplo: Projeto de Lei n. 4.412/2004, apresentado pelo Dep. Enio Bacci (PDT/RS) em 11/11/2004, 
“Dispõe sobre a permissão de vendas via telefone por empresas de Tele-Marketing, e dá outras 
providências.” Disponível em: <http://www.camara.gov.br/Sileg/Prop_Detalhe.asp?id=269562>. Acesso em 
10 de out. de 2008, dentre outros. 
362 Exemplos: - PL 3.231/2004, apresentado pelo Dep. Luis Carlos Heinze (PP/RS) em 24/03/2004, “Dispõe 
sobre direitos de propriedade intelectual e direitos do consumidor relativos a programas de computador, e 
disciplina sua comercialização.”, disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/prop_ 
detalhe.asp?id=157865>. Acesso em 10 de out. de 2008, - PL 1.451/03, apresentado pelo Dep. Severino 
Cavalcanti (PP/PE) em 09/07/2003, “Dá nova redação aos artigos 18, 27 e 49 do Código de Defesa do 
Consumidor, ao inciso II do § 1º e ao inciso IX do § 3º, todos do art. 206 do Código Civil e acrescenta um 
artigo 446 - A à Lei n. 10.406, de 2002”, disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=124047>. Acesso em 10 de out. de 2008, dentre outros. 
363 Exemplo: - PL 1.230/07, apresentado pelo Dep. Eduardo Gomes (PSDB/TO) em 31/05/2007, “Dispõe 
sobre mecanismos de segurança para acesso aos sistemas e bancos de dados da Administração Pública 
Federal.”, disponível em: <http://www.camara.gov.br/Sileg/Prop_Detalhe.asp?id=353978>. Acesso em 10 de 
out. de 2008, dentre outros. 
364 Exemplo: Projeto de Lei n. 275/08, apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito – Pedofilia em 
08 de jul., “Altera o art. 244-A da Lei nº 8.069, de 1990, e cria o art. 244-B para criminalizar expressamente 
a conduta de quem se aproveita sexualmente de adolescentes expostos à prostituição, exploração sexual ou 
abandono, além de outras providências.” Disponível em: < http://www.senado.gov.br/ 
sf/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=86480>. Acesso em 10 de out. de 2008, às 11:22 hs. 
365 Exemplos: - Projeto de Lei n. 3.173/97, apresentado pelo Senador Sebastião Rocha (PDT/AP) em  26 de 
maio, “Dispõe sobre os documentos produzidos e os arquivados em meio eletrônico e dá outras 
providências.” Disponível em: < http://www.camara.gov.br/Internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=19215>. 
Acesso em 10 de out. de 2008,  - Projeto de Lei n. 3.494/00, apresentado pelo Senador Lúcio Alcântara 
(PSDB/CE) em 22 de ago., “Dispõe sobre a estruturação e o uso de bancos de dados sobre a pessoa e 
disciplina o rito processual do ‘habeas data’.” Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=19753>. Acesso em 10 de out. de 2008 - Projeto de Lei 
n. 4.102/93, apresentado pelo Senador Maurício Corrêa (PDT/DF) em 26 de ago., “Regula a garantia 
constitucional da inviolabilidade de dados; define crimes praticados por meio de computador; altera a Lei n. 
7.646, de 18 de dez. de 1987, que ‘dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de 
computador e sua comercialização no País, e dá outras providências’.” Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=20670>. Acesso em 10 de out. de 2008.  
366 TEMER, Michel. Internet: aspectos legislativos. In: LUCCA, N. D. e SIMÃO Filho, A. (coords.) Direito e 

Internet – aspectos jurídicos relevantes. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 537 - 539. p. 537 – 538. 



 206 

1990), tipificando como crime a divulgação de mídia contendo cenas de pornografia 

infantil pela internet,367 bem como alargando a tipificação de alguns crimes para incluir 

outros meios de comunicação dentre eles, a internet.368 

No âmbito da administração pública, o Decreto n. 4.829 de 03 de novembro 

de 2003369, que institui o Comitê Gestor da internet no Brasil. O art. 1º deste Decreto 

estabelece as atribuições do referido órgão, in verbis: 

 

Art. 1° Fica criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, que 
terá as seguintes atribuições: 
I - estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e 
desenvolvimento da Internet no Brasil; 
II - estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o 
Governo e a sociedade, na execução do registro de Nomes de Domínio, 
na alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e na administração 
pertinente ao Domínio de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top 
Level Domain), ".br", no interesse do desenvolvimento da Internet no 
País; 
III - propor programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à 
Internet, que permitam a manutenção do nível de qualidade técnica e 
inovação no uso, bem como estimular a sua disseminação em todo o 
território nacional, buscando oportunidades constantes de agregação de 
valor aos bens e serviços a ela vinculados; 
IV - promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões 
técnicos e operacionais, para a segurança das redes e serviços de 
Internet, bem assim para a sua crescente e adequada utilização pela 
sociedade; 
V - articular as ações relativas à proposição de normas e procedimentos 
relativos à regulamentação das atividades inerentes à Internet; 
VI - ser representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais 
relativos à Internet; 
VII - adotar os procedimentos administrativos e operacionais necessários 
para que a gestão da Internet no Brasil se dê segundo os padrões 
internacionais aceitos pelos órgãos de cúpula da Internet, podendo, para 
tanto, celebrar acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere; 
VIII - deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas, 
relativamente aos serviços de Internet no País; e 
IX - aprovar o seu regimento interno. 

                                                
367 O art. 4º desta lei altera o art. 241 do ECA, que passa a viger com a seguinte redação: “Art. 241. 
Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive 
rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo 
explícito envolvendo criança ou adolescente: Pena - reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.” (grifo 
nosso) A redação antiga do art. 241 era: “Art. 241. Fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo criança ou adolescente: Pena - reclusão de um a quatro anos.” 
368 O art. 3º desta lei altera o art. 240 do ECA, cuja redação passa a ser: “"Art. 240. Produzir ou dirigir 
representação teatral, televisiva, cinematográfica, atividade fotográfica ou de qualquer outro meio visual, 
utilizando-se de criança ou adolescente em cena pornográfica, de sexo explícito ou vexatória: Pena - 
reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.” (grifo nosso) Compare com a redação anterior do dispositivo: 
“Art. 240. Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva ou película cinematográfica, utilizando-se de 
criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica: Pena - reclusão de um a quatro anos, e 
multa.” 
369 Disponível em: <http://www.cgi.br/regulamentacao/decr4829.htm>. Acesso em 08 de out. de 2008. 
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No campo do direito privado, no entanto, a produção legislativa é 

embrionária, existindo apenas muitos projetos de lei em tramitação no Congresso 

Nacional, mas nada em definitivo a regular o comércio eletrônico e a proteção do 

consumidor online. Dada à inflação de Projetos de leis nesta matéria, fica inviabilizado o 

estudo de todos eles neste trabalho. Portanto, a abordagem concentrar-se-á nos Projetos de 

leis mais relevantes, a saber: - Projeto de Lei n. 1.589 de 1999 de autoria do Deputado 

Luciano Pizzatto e outros, “Dispõe sobre comércio eletrônico, a validade jurídica do 

documento eletrônico e a assinatura digital, e dá outras providências”;370 atualmente este 

Projeto de Lei encontra-se apenso ao Projeto de Lei n. 1.483 de 1999 de autoria do 

Deputado Hélio; e, - o Projeto de Lei n. 672 de 1999 de autoria de Lúcio Alcântara, que 

“Dispõe sobre comércio eletrônico”; Hoje em trâmite sob o Projeto de Lei n. 4.906 de 

2001, no Senado Federal.371 

O Projeto de Lei n. 4.906 de 2001 teve por base a Lei Modelo da CNUDMI, 

limitando-se a regular o comércio eletrônico dando validade jurídica aos documentos 

eletrônicos e disciplinando os requisitos para a assinatura digital.372 

Este Projeto de Lei está organizado em quatro capítulos, quais sejam: - 

capítulo I (“Do comércio eletrônico em geral”); - capítulo II (“Da aplicação de requisitos 

legais às mensagens eletrônicas”); - capítulo III (“Da comunicação de mensagens 

eletrônicas”); e, - capítulo IV (“Disposições finais”), contendo o total de 26 artigos. 

Este projeto traz vários dispositivos similares aos da Lei Modelo da 

CNUDMI, como por exemplo, as definições do art. 2º373. Outrossim, quanto à 

hermenêutica jurídica, o intérprete deve sempre buscar a “uniformidade da aplicação de 

normas sobre o comércio eletrônico em nível internacional” (art. 3º). Este dispositivo 

                                                
370 In: Diário da Câmara dos Deputados, sexta-feira, 24 de set. de 1999, p. 44338 – 44342, apenso ao Projeto 
de Lei n. 1.483, de 1999. 
371 In: Diário da Câmara dos Deputados, terça-feira, 26 de jun. de 2001, p. 31329 – 31331. 
372 FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. Op. cit., p. 79. 
373 “Art. 2º Considera-se, para os fins desta lei: I – mensagem eletrônica – a informação gerada, enviada, 
recebida ou arquivada eletronicamente, por meio óptico ou por meios similares, incluindo, entre outros 
‘intercâmbio eletrônico de dados’ (EDI), correio eletrônico, telegrama, telex e fax; II – intercâmbio 
eletrônico de dados (IEC) – a transferência eletrônica, de computador para computador, de informações 
estruturadas de acordo com um padrão estabelecido para tal fim; III – remetente de uma mensagem eletrônica 
– a pessoa pela qual, ou em cujo nome, a mensagem eletrônica é enviada ou gerada antes de seu 
armazenamento, caso este se efetue; IV – destinatário de uma mensagem eletrônica – a pessoa designada pelo 
remetente para receber a mensagem eletrônica; V – intermediário, com respeito a uma mensagem eletrônica – 
a pessoa que, em nome de outra, envia, recebe ou armazena a mensagem eletrônica ou presta outros serviços 
com relação a essa mensagem; VI – sistema de informação – é um sistema para geração, envio, recepção, 
armazenamento ou outra forma de processamento de mensagens eletrônicas”. In: Diário da Câmara dos 

Deputados, terça-feira, 26 de jun. de 2001, p. 31329 – 31331. 



 208 

demonstra a necessidade de investigação sob método comparativo sobre comércio 

eletrônico. Neste sentido, este trabalho se propõe a esclarecer a disciplina jurídica sobre a 

matéria em diversos países, bem como em nível supragovernamental. Além disso, o 

intérprete deve estar atento à jurisprudência estrangeira sobre o tema, o que também é 

tratado neste trabalho com vários leading cases sobre contratos eletrônicos de adesão e os 

termos e condições de uso da página de internet. Tudo isto com o fim de harmonizar as 

decisões jurisdicionais, proporcionando maior segurança ao comércio eletrônico. 

Os princípios que norteiam este Projeto de Lei (n. 4.906/99) estão 

explicitados no art. 4º, in verbis: 

 

Art. 4º Questões relativas a matérias regidas por esta lei que nela não 
estejam expressamente disciplinadas serão solucionadas em 
conformidade, dentre outras, com os seguintes princípios gerais nos 
quais ela se inspira: 
I – facilitar o comércio eletrônico interno e externo; 
II – convalidar as operações efetuadas por meio das novas tecnologias da 
informação; 
III – fomentar e estimular a aplicação de novas tecnologias da 
informação; 
IV – promover a uniformidade do direito aplicável à matéria; e 
V – apoiar as novas práticas comerciais. 

 
 

O capítulo II disciplina os requisitos legais às mensagens eletrônicas, 

reconhecendo os efeitos jurídicos, validade e eficácia às mesmas (art. 5º). Desta forma, 

equipara-se a mensagem eletrônica à informação escrita (art. 6º374). Tal equiparação, 

contudo, está condicionada à possibilidade de posterior consulta da mensagem eletrônica. 

No que diz respeito à autoria da mensagem eletrônica, este Projeto de Lei 

traz como regra a equiparação da assinatura digital à assinatura pessoal (art. 7º), “[...] desde 

que seja utilizado algum método para identificar a pessoa e indicar sua aprovação para a 

informação contida na mensagem”. Andou muito bem este Projeto em não adotar nenhuma 

tecnologia específica (como fez a Lei Modelo da CNUDMI), assim este Projeto manter-se-

á sempre atual tendo em vista o “desenvolvimento da arte”. Portanto, o único requisito 

estabelecido neste projeto é que o método de identificação utilizado seja confiável e 

apropriado aos fins a que se destina. 

                                                
374 “Art. 6º Quando a lei determinar que uma informação conste por escrito, este requisito considerar-se-á 
preenchido por uma mensagem eletrônica, desde que a informação nela contida seja acessível para consulta 
posterior.” 
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A forma original é assegurada às mensagens eletrônicas, nos termos do art. 

8º, desde que: a) garanta-se a integridade da informação; e b) que a mensagem seja 

acessível. Estas mesmas obrigações devem ser observadas caso as partes optem em 

conservar certos documentos, registros ou informações em meio eletrônico (art. 9º). 

O capítulo III, por sua vez, regula a comunicação de mensagens eletrônicas, 

determinando, por exemplo, o momento e o local em que se presumem recebidas. Todavia, 

tais regras são dispositivas nos termos do art. 10, podendo “ser alterada mediante comum 

acordo” das partes contratantes. Estas regras são pertinentes aos contratos eletrônicos 

celebrados através de “intercâmbio eletrônico de dados” (IED), ou outro meio de 

comunicação semelhante. Assim, o Projeto de Lei n. 4.906/99 viabiliza a celebração de um 

contrato em que a oferta e a aceitação tenham sido feitas por mensagens eletrônicas (art. 

11). Sendo reafirmado pelo art. 12, que confere validade ou eficácia a tais manifestações 

de vontade: 

 

Art. 12. Nas relações entre o remetente e o destinatário, se reconhecerá 
(sic) validade ou eficácia a uma declaração de vontade ou a qualquer 
outra declaração feita de uma mensagem eletrônica. 

 

Quanto à identificação do remetente da mensagem eletrônica, o art. 13 

estabelece que se presuma enviada pelo remetente quando ele próprio a envie, ou quando 

uma pessoa autorizada em agir em nome dele a envie, ou, ainda, quando um “sistema de 

informação” programado pelo remetente para atuar em seu nome (os conhecidos “agentes 

eletrônicos” analisados no subcapítulo 4.2.1). Ainda assim, este dispositivo enfatiza a boa-

fé das partes, determinando que o destinatário possa imputar a autoria da mensagem ao 

remetente quando o procedimento utilizado para tanto tenha sido previamente aceito pelas 

partes, e quando o envio tenha sido feito por pessoa que tenha tido acesso ao método usado 

pelo remetente para identificar as mensagens eletrônicas dele procedentes (§ 1º). No 

entanto, esta regra não é aplicável se o remetente, de plano, informe que a mensagem 

enviada não fora emitida por ele; ou se o destinatário saiba ou devesse saber que a 

mensagem não fora gerada pelo remetente (§ 2º), devendo agir para tanto com diligência. 

Presume-se que a mensagem recebida pelo destinatário é a que o remetente 

pretendia enviar. Tal análise, contudo, deve estar pautada na diligência do destinatário (art. 

14). 

O aviso de recebimento de uma mensagem eletrônica pode ser feito 

mediante qualquer comunicação (art. 17). De sorte que as partes podem convencionar que 
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a mensagem só terá eficácia após a recepção do aviso de recebimento, na omissão da parte 

que recebeu a mensagem, esta é tida por não-recebida, não produzindo qualquer efeito (art. 

18). Estas regras são aplicáveis no caso de as partes terem contratado o dever de informar o 

recebimento da mensagem (art. 16). Não havendo estipulação das partes neste sentido, nem 

fixando um prazo para que a mensagem ainda continue a produzir seus efeitos, o art. 19 

deste Projeto de lei permite que o remetente, em um prazo razoável: - notifique o 

destinatário de que não recebeu nenhum aviso, estabelecendo prazo para tanto; - caso este 

prazo não seja observado, o remetente pode notificar o destinatário no sentido de 

considerar a mensagem “[...] como se ela nunca tivesse sido enviada.” 

Quanto ao momento do recebimento da mensagem, o art. 22 estabelece que 

o envio da mensagem eletrônica ocorra quando esta ingresse no sistema de informação do 

destinatário (“alheio ao controle do remetente ou da pessoa que a envia em seu nome”). 

Conseqüentemente, o art. 23 fixa o momento da recepção de uma mensagem eletrônica, 

estabelecendo o momento em que a mensagem eletrônica ingresse no sistema de 

informação designado, quando for o caso; ou no momento em que o destinatário a recupere 

(quando enviada a um sistema de informação diverso do estabelecido pelas partes). 

Por fim, quanto ao local do recebimento da mensagem eletrônica, o art. 24 

considera o local onde esteja a sede do estabelecimento do remetente e do destinatário 

respectivamente. Caso exista pluralidade de estabelecimentos, considera-se o local 

relacionado à transação eletrônica, em não havendo, considera-se o estabelecimento 

principal (inc. I do par. ún.). Observe-se que tal regra vale para as transações empresariais, 

já que menciona que tanto o remetente quanto o destinatário tenham estabelecimentos. 

Diversamente, tratando-se de contrato de consumo ou entre indivíduos não-

empresários, considera-se o local de sua residência habitual. 

O Projeto de Lei n. 4.906/01 é muito genérico e não tem suscitado maior 

atenção da doutrina. Porém, o estudo do Projeto de Lei n. 1.589/99, elaborado pela 

Comissão Especial de Informática Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional 

de São Paulo é de maior relevância, sendo apontado pela doutrina, com o qual 

concordamos, como o mais avançado.375 

Muito embora haja algumas falhas neste Projeto, como a limitação 

tecnologia ao sistema de criptografia de chaves públicas, significando o engessamento face 

                                                
375 FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Op. cit., p. 77. 
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às constantes evoluções tecnológicas, a doutrina não vê com bons olhos este projeto de lei, 

afirmando que ele não chegará a se converter em lei:376 

 

Não há muita esperança que o Projeto de Lei 1.589/1999 da OAB/SP 
seja aprovado, mas, de qualquer forma, destaque-se que a melhor 
solução foi aquela dada pela Diretiva 97/7/CE sobre contratação à 
distância, que assegura um extenso direito de informação do consumidor 
e sanciona eventuais falhas no cumprimento deste dever de informar a 
um aumento do prazo de reflexão para o consumidor. 

 

Na “Justificativa” deste Projeto de Lei, está expressa a influência da Lei 

Modelo sobre comércio eletrônico CNUDMI e a Dir. da União Européia hoje finalizada 

(Dir. 2000/31/CE).377 Daí a importância de se ter analisado estes dois documentos legais 

estrangeiros no subcapítulo anterior. 

Outra inovação deste Projeto de Lei é a menção à atividade de certificação 

digital. No entanto, distinguem-se as certidões eletrônicas emitidas por entidades privadas, 

de cunho exclusivamente comercial (produzindo efeitos apenas entre as partes); e as 

certidões eletrônicas emitidas por tabeliães, que por terem caráter público, gozam de 

presunção de autenticidade (fé pública). 

Este Projeto está estruturado em nove títulos, a saber: - título I (definições 

gerais); - título II (comércio eletrônico); - título III (documentos eletrônicos); - título IV 

(certificados eletrônicos); - título V (autoridades competentes); - título VI (sanções 

administrativas); - título VII (sanções penais); - título VIII (disposições gerais); e, - título 

IX (disposições finais), com o total de 53 artigos. 

Apesar do nome do título I constar “definições”, não há um rol de termos a 

serem definidos, como há na Lei Modelo da CNUDMI e o Projeto de Lei n. 4.906/01 (art. 

2º). Defini-se, tão somente, o objeto do Projeto de Lei (art. 1º), a saber: comércio 

eletrônico, validade e valor probante dos documentos eletrônicos e assinatura digital. 

O art. 2º, por sua vez, traz alguns princípios gerais, quais sejam: a) 

interpretação conforme o contexto internacional do comércio eletrônico; b) princípio da 

boa-fé; c) afirmando a aplicação dos demais princípios gerais que decorrem desta lei. Veja 

que o par. único deste dispositivo confere maior abertura e flexibilidade para o intérprete 

analisar um caso concreto, fator necessário para abarcar o maior número de casos possível 

decorrentes do comércio eletrônico dada às constantes evoluções tecnológicas. 

                                                
376 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 257. 
377 In: Diário da Câmara dos Deputados, sexta-feira, 24 de set. de 1999, p. 44338 – 44342, apenso ao Projeto 
de Lei n. 1.483, de 1999. 
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A disciplina do comércio eletrônico, no entanto, está no título II (Comércio 

Eletrônico – arts. 3º a 13). Inicia-se o regramento jurídico desta matéria, deixando expressa 

a desnecessidade de autorização prévia para que as partes possam propor ofertas e 

aceitarem-nas por via eletrônica (art. 3º). O direito à informação é detalhado no art. 4º378, 

devendo ser prestado de forma clara e inequívocas. 

O ofertante somente pode solicitar informações que sejam fundamentais 

para a celebração do negócio jurídico (art. 5º), como, por exemplo, os dados pessoais 

necessários à efetivação da entrega (endereço residencial quando for o caso); ou os dados 

do cartão de crédito (quando esta for a opção de pagamento). No entanto, este mesmo 

dispositivo impõe o dever de sigilo do ofertante, que somente poderá divulgá-las mediante 

prévia autorização (§ 1º), sob pena de responder por perdas e danos (§ 2º). 

Além disso, a oferta deve ser realizada em ambiente seguro nos termos do 

art. 6º, devidamente certificado. Ora esta já é uma prática que vem se consolidando no 

mercado, as páginas da internet de fornecedores modernos são veiculadas sob a proteção 

prestada por outra empresa especializada nestes serviços, e. g. a VeriSign.
379 O art. 7º deste 

Projeto de Lei, também, já está incorporado nas práticas comerciais, na medida em que as 

empresas enviam mensagem automática logo após o consumidor ter concluído seu pedido. 

A proibição de envio de mensagens não solicitadas vem disciplinada no art. 

8º, prevendo o dever de tais mensagens poderem ser identificadas como tais ab initio. 

Quanto à atuação dos intermediários, o art. 9º os isenta de responsabilidade 

pelo conteúdo das mensagens transmitidas. No entanto, o art. 10 traz uma regra 

interessante, quando o intermediário fornecer serviço de armazenamento, poderá ser 

responsabilizado se atualizar as informações ou se deixou de arquivá-las adequadamente. 

Outrossim, o art. 11 desobriga o intermediário de fiscalizar o conteúdo das informações 

transmitidas ou armazenadas, salvo se tiver conhecimento do conteúdo ilegal das mesmas e 

deixou de proceder a suspensão ou interrupção dos serviços caso em que responderá por 

perdas e danos (par. único). 

                                                
378 “Art. 4º - A oferta de contratação eletrônica deve conter claras e inequívocas informações sobre: a) nome 
do ofertante, e o número de sua inscrição no cadastro geral do Ministério da Fazenda, e ainda, em se tratando 
de serviço sujeito a regime de profissão regulamentada, o número de inscrição no órgão fiscalizador ou 
regulamentador; b) endereço físico do estabelecimento; c) identificação e endereço físico do armazenador; d) 
meio pelo qual é possível contatar o ofertante, inclusive correio eletrônico; e) o arquivamento do contrato 
eletrônico, pelo ofertante; f) instruções para arquivamento do contrato eletrônico, pelo aceitante, bem como 
para sua recuperação, em caso de necessidade; e g) os sistemas de segurança empregados na operação.” In: 

Diário da Câmara dos Deputados, sexta-feira, 24 de set. de 1999, p. 44338 – 44342, apenso ao Projeto de 
Lei n. 1.483, de 1999. 
379 Cf. em: <http://www.verisign.com.br/>. 
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Assim como o destinatário, o intermediário tem o dever de sigilo quanto ao 

conteúdo das mensagens enviadas através de seus serviços (art. 12), a interceptação e 

acesso ao conteúdo das mensagens transmitidas dependem de prévia autorização judicial 

(par. único). 

O art. 13 diz expressamente que as normas do CDC são aplicáveis ao 

comércio eletrônico. No entanto, como se demonstra no decorrer deste trabalho, as normas 

do CDC, muitas vezes, não conferem uma proteção efetiva ao consumidor face às novas 

tecnologias adotadas nas práticas comerciais. 

Interessante que este mesmo dispositivo faculta às partes, que contrataram 

mediante troca de oferta e aceitação eletrônicas, realizarem notificação extrajudicial pela 

mesma via utilizada na contratação (§ 1º). Esta regra vai ao encontro das expectativas do 

comércio eletrônico que pretende oferecer rapidez e agilidade às partes contratantes. O 

prazo para a resposta da notificação começa a contar da data em que tal mensagem esteja 

disponível pelo fornecedor (§ 2º). E, por fim, para a conclusão deste procedimento, o 

fornecedor deve enviar uma mensagem automática ao consumidor acusando o recebimento 

da notificação (§ 3º). 

Os documentos eletrônicos estão disciplinados em um título à parte, sendo 

equiparado aos originais tão somente os documentos assinados mediante sistema 

criptográfico de chave pública (art. 14). Neste ponto particular, o Projeto merece uma 

reconsideração urgente antes de sua possível aprovação. Ora, a determinação de um único 

método tecnológico a validar os documentos eletrônicos representa um engessamento face 

às constantes evoluções tecnológicas. Melhor seria deixar uma norma em aberto, podendo 

ser regulamentada, por exemplo, por Decreto, Regulamento ou Instrução Normativa da 

autoridade competente, que indicaria um rol dos métodos tecnológicos seguros tendo em 

vista o fator da integridade do conteúdo das mensagens, acessibilidade e confiabilidade. 

Além disso, parece-nos que a vinculação da originalidade do documento 

eletrônico às técnicas de assinatura eletrônicas é medida exagerada e desnecessária. Um e-

mail, mesmo não assinado eletronicamente, pode ser considerado como original se mantido 

o mesmo formato e sem que seja alterado, como ocorre nas legislações supranacionais e 

legislações de vários países. Nestas legislações, a assinatura digital é comparada à 

assinatura de próprio punho, portanto, requisito necessário apenas em algumas hipóteses. 

Portanto, pensamos ser temerária a disposição do § 1º, que considera cópia 

a impressão de um documento eletrônico, por exemplo. No entanto, presumem-se 

conforme ao original, as cópias autenticadas pelo tabelião (arts. 33 e 34) nos termos do § 2º 
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do art. 14 do Projeto de Lei n. 1.589/99. Todavia, se a parte contra quem a cópia do 

documento eletrônico foi produzida não contestar sua veracidade, presume-se verdadeira 

(§ 3º). O art. 15 estabelece alguns critérios de validade para a assinatura digital.380 

A certificação da chave pública feita pelo tabelião confere presunção de 

autenticidade à mesma (art. 16). Contudo, se a mesma certificação tiver sido feita por 

particular, o art. 17 diz que “não gera presunção de autenticidade perante terceiros”. Com a 

devida vênia, há uma atecnia na redação da parte final do art. 17 do Projeto de Lei n. 

1.589/99. Um documento produzido pelas partes contratantes apenas produz efeitos com 

relação às mesmas, para gozar de efeitos erga omnes, este documento deve ser registrado. 

Além disso, é questionável estabelecer dois tratamentos distintos para a mesma atividade. 

A solução que nos parece mais aceitável é: ou conferir tratamentos iguais às certificações 

emitidas por entidades privadas e tabeliães; ou eliminar a possibilidade de tais certidões 

serem feitas por entidades particulares. 

A autenticidade de um documento eletrônico pode ser provada por todos os 

meios em direito admitidos, exceto a prova exclusivamente testemunhal (art. 18). Para que 

seja válido e considerado autêntico, a assinatura digital deve ter sido produzida antes da 

expiração da chave de algum dos signatários (art. 19), cabendo à parte a quem o 

documento beneficiar provar que a assinatura foi gerada entes da expiração da chave (§ 

1º)’; aplicando-se as regras relativas à prova documental (art. 20). 

Todavia, há disposições específicas a respeito da falsidade dos documentos 

eletrônicos, considerados falsos quando assinado com chaves que foram geradas em nome 

de outrem de forma fraudulenta (art. 21). Nesta análise, o art. 22381 confere amplos poderes 

instrutórios ao juiz, que apreciará livremente a fé que deva merecer o documento 

impugnado. Além disso, o par. único do art. 23 determina que o juiz possa utilizar-se de 

“conhecimentos próprios, da experiência comum, ou de fatos notórios”. Prevendo, 

inclusive, regras específicas sobre a distribuição do ônus da prova, a saber: inc. I – 

                                                
380 “Art. 15 - As declarações constantes do documento eletrônico, digitalmente assinado, presumem-se 
verdadeiras em relação ao signatário, desde que a assinatura digital: a) seja única e exclusiva para o 
documento assinado; b) seja passível de verificação; c) seja gerada sob o exclusivo controle do signatário; d) 
esteja de tal modo ligada ao documento eletrônico que, em caso de posterior alteração deste, a assinatura seja 
invalidada; e e) não tenha sido gerada posteriormente à expiração, revogação ou suspensão das chaves.” In: 

Diário da Câmara dos Deputados, sexta-feira, 24 de set. de 1999, p. 44338 – 44342, apenso ao Projeto de 
Lei n. 1.483, de 1999. 
381 “Art. 22 - O juiz apreciará livremente a fé que deva merecer o documento eletrônico, quando demonstrado 
ser possível alterá-lo sem invalidar a assinatura, gerar uma assinatura eletrônica idêntica à do titular da chave 
privada, derivar a chave privada a partir da chave pública, ou pairar razoável dúvida sobre a segurança do 
sistema criptográfico utilizado para gerar a assinatura.” In: Diário da Câmara dos Deputados, sexta-feira, 24 
de set. de 1999, p. 44338 – 44342, apenso ao Projeto de Lei n. 1.483, de 1999. 
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incumbe à parte que produziu o documento, provar a autenticidade da chave pública e a 

segurança do sistema criptográfico utilizado; inc. II – incumbe à parte contrária, provar 

eventual apropriação e uso da chave privada por terceiro, ou revogação ou suspensão das 

chaves. 

No que diz respeito aos certificados eletrônicos, subdividem-se em: - 

entidades privadas, cuja atividade é de caráter comercial (art. 24); e – tabelião, de caráter 

público (art. 25 a 36). Cabendo ao Poder Judiciário autorizar, regulamentar, fiscalizar as 

atividades desempenhadas pelos tabeliães e impor as penalidades administrativas cabíveis 

(art. 37). Quanto à regulamentação dos aspectos tecnológicos, cabendo ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia regulamentar tais aspectos, emitir parecer técnico quando solicitado, 

emitir os certificados para chaves de assinatura a serem utilizadas pelos tabeliães e 

fiscalizar se o regulamento técnico está sendo cumprido pelos tabeliães (art. 38). 

Importante ressaltar que este mesmo dispositivo legal impõe uma revisão periódica de 02 

(dois) anos do regulamento técnico. 

Há previsão de sanções administrativas para o caso de descumprimento das 

obrigações previstas em lei pelos tabeliães e demais entidades privadas que prestem 

serviços de certificação, quais sejam: - multa; - suspensão de certificado; - cancelamento 

de certificado; - suspensão de autorização para exercício de atividade de certificação; - 

cassação da atividade certificadora; e – cassação de licença de funcionamento (art. 41 a 

42). Há, outrossim, previsão de sanções penais (art. 43 – 49). 

No entanto, a polêmica da inserção da cláusula de arbitragem permanece 

diante do art. 51 deste Projeto de Lei, que permite a inserção da cláusula compromissária 

desde que em destaque.382 

Além deste Projeto de Lei, tramita um projeto de lei específico sobre o 

envio de mensagens eletrônicas indesejáveis (spam), é o Projeto de Lei n. 6.210, de 2002, 

que “Limita o envio de mensagem eletrônica não solicitada (spam), por meio da Internet” 

(sic).383 A definição de spam é dada pelo art. 1º, que, inclusive, faz referência expressa à 

terminologia inglesa, entendida como “[...] a mensagem eletrônica recebida por meio de 

rede de computadores, sem consentimento prévio do destinatário, e que objetive a 

                                                
382 “Art. 51 - Para a solução de litígios de matérias objeto desta lei poderá ser empregado sistema de 
arbitragem, obedecidos aos (sic) parâmetros da Lei nº 9.037, de 23 de set. de 1996, dispensada a obrigação 
decretada no § 2º de seu art. 4º, devendo, entretanto, efetivar-se destacadamente a contratação eletrônica da 
cláusula compromissória.” In: Diário da Câmara dos Deputados, sexta-feira, 24 de set. de 1999, p. 44338 – 
44342, apenso ao Projeto de Lei n. 1.483, de 1999. 
383 In: Revista de Direito do Consumidor, ano 12, vol. 45, jan. / mar. De 203. p. 302-303. 
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divulgação de produtos, marcas, empresas ou endereços eletrônicos, ou a oferta de 

mercadorias ou serviços, gratuitamente ou mediante remuneração”. 

Este Projeto de lei estabelece alguns princípios no art. 2º, quais sejam: I – 

proibição do reenvio (tais mensagens só podem ser encaminhadas uma única vez); II – 

princípio da identificação clara (deve-se indicar que se trata de uma mensagem não-

solicitada); III – princípio da identificação do remetente (que deve indicar um endereço 

eletrônico válido); e, IV – princípio da autodeterminação (deve-se assegurar meios para 

que o destinatário de tais mensagens opte pelo não recebimento de outras mensagens do 

mesmo remetente – sistema opt-out). 

O § 1º do art. 4º384 traz uma regra que já é aplicada na prática, ou seja, os 

provedores de acesso à internet ou de correio eletrônico estabelecem filtros para que as 

mensagens não-solicitadas sejam armazenadas em uma pasta separada; e, além disso, o 

usuário pode estabelecer filtros específicos, manifestando sua vontade de não mais receber 

mensagens de determinados endereços eletrônicos. Além disso, o § 2º estabelece o prazo 

de vinte e quatro horas para que se efetive tais bloqueios, sem custo para o usuário. 

Acerca da assinatura digital, a Medida Provisória n. 2.200, de 28 de junho 

de 2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras.385 A crítica que deve ser 

feita à esta MP é o controle público desta atividade, significando um retrocesso haja vista a 

tendência de privatização em vários setores.386 

Esta é uma análise necessária, ainda que superficial, da situação legislativa 

do comércio eletrônico no Brasil, a ser comparada com a de outros países no decorrer deste 

trabalho.  

 

 
                                                
384 “§ 1º - O destinatário pode exigir do seu provedor de acesso ou de correio eletrônico, ou do provedor do 
remetente, o bloqueio de mensagens não solicitadas, desde que informado o endereço eletrônico do 
remetente. § 2º - É obrigação do provedor atender às solicitações de que trata o parágrafo anterior em prazo 
não superior a vinte e quatro horas, vedada a cobrança de taxas de qualquer natureza.” 
385 “Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a 
autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de 
suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações 
eletrônicas seguras.” Disponível em: <www.governoeletronico.gov.br/anexos/E15_223medida_provisoria 
_chave_publica2200.pdf>. Acesso em 10 de out. de 2008. 
386 “Art. 3º A função de autoridade gestora de políticas será exercida pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, 
vinculado à Casa Civil da Presidência da República e composto por onze membros, sendo quatro 
representantes da sociedade civil, integrantes de setores interessados, designados pelo Presidente da 
República, e sete representantes dos seguintes órgãos, indicados por seus titulares: I - Casa Civil da 
Presidência da República; II - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; III - 
Ministério da Justiça; IV - Ministério da Fazenda; V - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior; VI - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; VII - Ministério da Ciência e Tecnologia.” 
Idem ibidem. 
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1.4.2.4 Chile 
 

O Chile é um dos cinco países associados ao Mercosul, formalizando esta 

associação em 25 de junho de 1996, durante a “X Reunião da Cúpula do Mercosul” (em 

San Luis – Argentina), culminando com a assinatura do “Acordo de Complementação 

Econômica Mercosul-Chile”.387 Por isso, as leis e projetos de leis chilenos devem ser 

analisados dando ênfase à tentativa de harmonização das legislações dos países integrantes 

e associados do Mercosul. 

Por opção política, a proteção contratual do consumidor está disciplinada na 

Lei n. 19.496 de março de 1997 (“Ley de Protección al Consumidor"), que proíbe a 

inserção de cláusulas abusivas nos contratos, dando ênfase aos contratos de adesão. A 

doutrina chilena afirma que esta lei é perfeitamente aplicável aos contratos eletrônicos, que 

são, geralmente, caracterizados pela impossibilidade de se discutir as cláusulas contratuais 

previamente determinadas pelo fornecedor:388 

 

Nuestra ley 19.496 de Marzo de 1997 que establece normas sobre la 
protección de los derechos de los consumidores, contiene normas que 
protegen la situación del consumidor (parte más débil) ante estas 
situaciones. No vemos ningún inconveniente en aplicar esta ley a los 
contratos informáticos que se producen entre proveedores y usuarios, y 
es por ello que trataremos algunos aspectos de esta ley que se apliquen a 
la contratación informática. 

 

De um lado da relação jurídica de consumo, o conceito jurídico de 

consumidor está expresso no art. 1º389 da mencionada lei, sendo muito semelhante ao art. 

2º do CDC brasileiro. Do outro lado, a figura do fornecedor é definida pelo art. 2º390 do 

mesmo diploma legal chileno, que, também, em muito se parece com o art. 3º do CDC 

brasileiro. 

                                                
387 Disponível em: < 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/Normas/normas_web/Decisiones/PT/Dec_003_096
_Acordo%20Compl%20Econ%C3%B4mica%20MCS-Chile_Ata%201_96.PDF>. Acesso em 16 de out. de 
2008. 
388 BLANC, Humberto Carrasco. Contratos informáticos y Ley del Consumidor Chilena. In: Revista de 

Derecho Informático, vol. 015, october 1999. Alfa-Redi (ed.). Disponível em: < http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=349>. 
389 “1. - Consumidores: Las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, 
adquieran, utilicen o disfruten, como destinatarios finales, bienes o servicios.” 
390 “2. - Proveedores: las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente 
desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o 
comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa.” 
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O fornecedor, que esteja interessado em disponibilizar seus produtos e 

serviços aos consumidores residentes no Chile, deverá observar o que reza o art. 17391 

deste diploma legal, que impõe que os contratos sejam redigidos de forma clara e legível e 

no idioma castelhano, sob pena de ineficácia. Também são ineficazes as cláusulas abusivas 

no termos do art. 16 da Lei de Proteção ao Consumidor chileno.392 

No que diz respeito à regulação do comércio eletrônico em sentido amplo, o 

Chile disciplina a assinatura digital através da Lei n. 19.799 de 12 de abril de 2002, 

conhecida como Ley de Firma Electrónica y Servicios de Certificación.
393 

Assim como o Brasil, por exemplo, esta Lei chilena adota a tecnologia das 

chaves assimétricas para conferir confiabilidade e segurança aos documentos 

eletrônicos:394 

 

De esta forma, y dadas las exigencias de los señalados certificados, la 
firma electrónica avanzada se basa, al menos por ahora, en un sistema de 
claves asimétricas o sistema de criptografía asimétrica, que consiste en 
un par de claves, una pública y una privada, que son proveídas por las 
empresas prestadoras de servicios de certificación, las que son creadas 
directamente por el usuario, a través de los medios y siguiendo las 
instrucciones que le da el prestador. Por lo mismo el certificador no tiene 
acceso en ningún momento a la clave privada del usuario, dando así 
cumplimiento al requerimiento legal de que sea sólo el titular de la firma 
el que tenga los medios de creación bajo su exclusivo control. 
Regulando esta materia el artículo 31 del Reglamento dispone que en el 
caso de que sea el prestador de servicios de certificación el que genere 
los datos de creación de firma (la llave privada), éstos deberán ser 
entregados al usuario o titular del certificado de manera de garantizar la 
recepción de los mismos en forma personal, prohibiendo, además, de 
forma expresa que el prestador mantenga una copia de los datos de 
creación de firma después de entregados. 

 

Por fim, ressalte-se o projeto de lei sobre documentos eletrônicos 

(“Proyecto de Ley sobre Documentos Electrónicos”),
395 em especial o parágrafo 7º do 

Título III (“De los Contratos de Intercambio de Documentos Electrónicos”), que disciplina 

o momento de envio e recebimento de mensagens eletrônicas, in verbis: 

                                                
391 “Los contratos de adhesión relativos a las actividades regidas por la presente ley deberán estar escritos de 
modo legible y en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya incorporado al 
léxico. Las cláusulas que no cumplan con dichos requisitos no producirán efecto alguno respecto del 
consumidor.” 
392 BLANC, Humberto Carrasco. Contratos informáticos y Ley del Consumidor Chilena. Op. cit. 
393 GONZALEZ, Felipe Correa. Introducción a la Ley 19.799 de Firma Electrónica y Servicios de 
Certificación. In: Revista de Derecho Informático, vol. 069, april 2004. Alfa-Redi (ed.) Disponível em: 
<http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1219>. 
394 Idem ibidem. 
395 Disponível em: < http://www.corpece.org.ec/documentos/ley/chile/ley_ce_chile.doc>. Acesso em 19 de 
jul. de 2007. 
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Párrafo 7º (Del Lugar de Despacho y Recepción del Documento 

Electrónico) 

 Artículo 27.- Salvo acuerdo en contrario entre el originador y el 

destinatario de un documento electrónico, se presume que un 

documento electrónico es recibido en las oficinas del destinatario y 

que ha sido despachado a ese domicilio. (grifo nosso) 

 

Interessante notar que este mesmo Projeto de Lei pretende regulamentar a 

formação do contrato celebrado por meio eletrônico no parágrafo 5º (art. 24 a 25), em que 

se estabelece a validade do contrato eletrônico, presumindo a existência de manifestação 

de vontade da parte que tenha assinado tal documento eletronicamente:396 

 

Párrafo 5º - De la Formación de Contratos 
Artículo 23.- Todo acto jurídico podrá ser otorgado o celebrado 
mediante documentos electrónicos. Cuando en la formación de un 
contrato se utilicen documentos electrónicos, no podrá negarse la validez 
o la exigibilidad del contrato, por la sola circunstancia de que se 
utilizaron documentos electrónicos para dicho efecto.  
 
La formación del consentimiento en los actos jurídicos se producirá 
cuando el originador reciba la aceptación del destinatario, mediante el 
envío del correspondiente mensaje o documento electrónico.  
 
Lo previsto en este artículo no podrá ser modificado por las partes.  
 
Artículo 24.- Se presumirá que la firma digital o electrónica utilizada en 
un documento electrónico, es una manifestación de voluntad del 
originador (sic) del documento, respecto de la intención de enviarlo, del 
destinatario al cual va dirigido y del contenido, oportunidad y lugar de 
despacho del documento electrónico. 

 
 
1.4.2.5 Colômbia 
 

Assim como o Chile, a Colômbia é um país associado ao Mercosul, 

formalizando sua associação ao Mercosul em 2004 mediante a assinatura do “Acordo de 

Complementação Económica Mercosul-Colômbia, Equador e Venezuela” (CMC N. 

59/04).397 Portanto, a legislação colombiana merece atenção tendo em vista as constantes 

                                                
396 Disponível em: < http://www.corpece.org.ec/documentos/ley/chile/ley_ce_chile.doc>. Acesso em 19 de 
jul. de 2007. 
397 Disponível em: < http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=468>. Acesso em 17 
de out. de 2008. Este acordo foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro mediante o Decreto nº 5361, 
de 31/01/2005, publicado no D.O.U de 01/02/2005. 
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tentativas de se efetivar a integração político-jurídica, ou seja, tornando as leis dos países 

integrantes e associados ao Mercosul cada vez mais semelhantes como ocorre na União 

Européia. 

A Colômbia foi o primeiro país da América Latina a regular o intercâmbio 

eletrônico de dados (EDI), o comércio eletrônico e a assinatura digital em 18 de agosto de 

1999, através da Lei n. 527398, que é bem semelhante às Leis Modelos da CNUDMI sobre 

comércio eletrônico e assinatura digital. 

Desta forma, a Lei colombiana n. 527 defini seu âmbito de aplicação em seu 

art. 1º. Em seguida, traz as definições no art. 2º, assim como o faz a Lei Modelo CNUDMI 

sobre comércio eletrônico. Outra semelhança está no art. 3º da Lei colombiana que 

estabelece como critério na interpretação da lei, a uniformização das decisões pertinentes 

ao comércio eletrônico. Portanto, não é o caso de detalharmos os dispositivos da Lei 

colombiana, haja vista o que já foi dito sobre as Leis Modelos CNUDMI. Ressaltando, no 

entanto, que esta lei deixa expressa a possibilidade de contratação através de mensagens 

eletrônicas (art. 14).399 

Além disso, esta lei presume o tempo de envio de uma mensagem eletrônica 

quando esta ingresse no sistema de informação do destinatário (independente, portanto, do 

controle do remetente – art. 23).400 A partir do momento em que a oferta enviada por meio 

eletrônico, por exemplo, ingresse no sistema de informação do remetente (cujo controle 

foge ao alcance do proponente), a oferta passa a produzir seus efeitos legais, ou seja, passa 

a ser obrigatória e vincula o proponente. 

No entanto, o tempo presumido de recebimento de uma mensagem 

eletrônica está estabelecido no art. 24401, isto é, tem-se por recebida a mensagem eletrônica 

                                                
398 “Ley n. 527/1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 
del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan 
otras disposiciones.” Disponível em 
<http://www.corpece.org.ec/documentos/ley/colombia/ley_colombia_527-99.html>. Acesso em 19 de jul. de 
2007. 
399 “Artículo 14. Formación y validez de los contratos. En la formación del contrato, salvo acuerdo expreso 
entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No se 
negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o 
más mensajes de datos.” Idem ibidem. 
400 “Artículo 23. Tiempo del envío de un mensaje de datos. De no convenir otra cosa el iniciador y el 
destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no 
esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste.” Idem 

ibidem. 
401 “Artículo 24. Tiempo de la recepción de un mensaje de datos. De no convenir otra cosa el iniciador y el 
destinatario, el momento de la recepción de un mensaje de datos se determinará como sigue: 
a) Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensaje de datos, la 
recepción tendrá lugar: 1. En el momento en que ingrese el mensaje de datos en el sistema de información 
designado; o 2. De enviarse el mensaje de datos a un sistema de información del destinatario que no sea el 
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a partir do instante em que esta ingresse no sistema de informação designado, previamente, 

pelas partes, ou quando o destinatário a recupere, ou, ainda, quando ela ingresse no sistema 

de informação do destinatário. 

Quanto ao lugar de envio e recebimento da mensagem eletrônica, vigora a 

regra de que o lugar de envio é o local do estabelecimento ou residência habitual do 

remetente; da mesma forma, o lugar de recebimento é o local do estabelecimento ou 

residência habitual do destinatário (art. 25).402 Tais presunções estão intimamente 

relacionadas ao problema de se definir a lei aplicável e o foro competente.  

No entanto a doutrina critica este diploma legal por não ser suficiente para 

solucionar muitos dos conflitos decorrentes do comércio eletrônico:403 

 

En este orden de ideas, es importante aclarar que La Ley 527 de 1999, a 
pesar del título o rótulo que se le dio, dista mucho de ser una regulación 
integral de los asuntos jurídicos relacionados con el comercio 
electrónico. Prácticamente la ley se limita al punto del reconocimiento 
de valor jurídico a los mensajes electrónicos de datos, regulando algunos 
temas adicionales. 

 

Quanto aos direitos dos consumidores, a “Superintendencia de Industria y 

Comercio” é responsável pela concretização da proteção dos consumidores. Contudo, no 

que diz respeito aos conflitos de consumo decorrente do comércio eletrônico, os 

consumidores estão desprotegidos como demonstra um caso em que a Superintendência da 

Indústria e do Comércio se declarou incompetente para conhecer de um litígio versando 

sobre registro de domínios na internet: 404 

 

                                                                                                                                              
sistema de información designado, en el momento en que el destinatario recupere el mensaje de datos; b) Si 
el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar cuando el mensaje de 
datos ingrese a un sistema de información del destinatario. Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun 
cuando el sistema de información esté ubicado en lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de 
datos conforme al artículo siguiente.” Disponível em <http://www.corpece.org.ec/documentos/ley 
/colombia/ley_colombia_527-99.html>. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
402 “Artículo 25. Lugar del envío y recepción del mensaje de datos. De no convenir otra cosa el iniciador y el 
destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su 
establecimiento y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente 
artículo: a) Si el iniciador o destinatario tienen más de un establecimiento, su establecimiento será el que 
guarde una relación más estrecha con la operación subyacente o, de no haber una operación subyacente, su 
establecimiento principal; b) Si el iniciador o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su 
lugar de residencia habitual.” Idem ibidem. 
403 CARVAJAL, Mauricio. Ley de Comercio Electrónico en Colombia. (Ley 527 de 1999). In: Revista de 

Derecho Informático, vol. 018 - Enero del 2000. Disponível em: <http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=406>. 
404 BONILLA, Alvaro Ramirez. Consumidores en Internet Desprotegidos. In: Revista de Derecho 

Informático, vol. 046 - Mayo del 2002. Disponível em: <http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=1524>. 
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En una reciente decisión la Superintendencia de Industria y Comercio, 
oficina colombiana encargada de la protección del consumidor se 
declaró incompetente para conocer la posible violación de los derechos 
de un consumidor colombiano que había efectuado una compra por 
Internet.  Según la Superintendencia, no podía pronunciarse sobre una 
posible violación de las normas de protección al consumidor ya que el 
contrato había sido celebrado con una sociedad extranjera, subordinada y 
regulada conforme a las reglas de su país, y que dichas conductas al 
parecer antijurídicas ocurrieron por fuera de los límites del territorio.  
Este antecedente es especialmente grave si consideramos que más del 
80% de las compras hechas por Internet por consumidores colombianos 
se efectúan en sitios que no se encuentran domiciliados en Colombia y 
que muchos bienes o servicios no pueden ser adquiridos sino en la Red. 
 

Verifica-se, portanto, que a determinação do foro competente e da lei 

aplicável permanece um problema a ser resolvido de maneira uniforme tendo em vista que 

o comércio eletrônico tem por uma de suas características a contratação em massa e entre 

partes que residam em países distintos. Assim, com a devida vênia, a legislação boliviana 

merece revisão neste sentido, porque é omissa. Em outras palavras, deve-se estabelecer 

como foro competente o domicílio do consumidor. 

A proteção do consumidor é disciplinada pelo Decreto n. 3.466, de 02 de 

dezembro de 1982405 de forma bem simplificada, ou seja, trazendo algumas definições (art. 

1º)406, disciplinando a qualidade dos produtos e serviços (arts. 2º a 10º), garantias mínimas 

ou legais e as contratuais (arts. 11º a 13º), publicidade e propaganda (arts. 14º a 17º), 

preços (arts. 18º a 22º), responsabilidade do fornecedor (arts. 23º a 38º), prestação de 

serviços com entrega de bem (arts. 39º a 40º), financiamento (art. 41º) e autoridades 

competentes, como, por exemplo, a Superintendencia Industria y Comercio (arts. 42º a 

46º).  

Ressalte-se, no entanto, a omissão de se regulamentar alguns direitos dos 

consumidores com relação ao contrato de adesão e às cláusulas abusivas, como tem sido 

feito nas legislações supra-analisadas.  

 

                                                
405 Disponível em: 
<http://www.ccconsumidores.org.co/legislacion/DECRETO%203466%20DE%201982.doc>. Acesso em 15 
de out. de 2008. 
406 “a) Productor: Toda persona natural o jurídica, que elabore, procese, transforme o utilice uno o más 
bienes, con el propósito de obtener uno o más productos o servicios destinados al consumo público. Los 
importadores se reputan productores respecto de los bienes que introduzcan al mercado nacional. b) 
Proveedor o expendedor: Toda persona, natural o jurídica, que distribuya u ofrezca al público en general , o a 
una parte del él, a cambio de un precio, uno o más bienes o servicios producidos por ella misma o por 
terceros, destinados a la satisfacción de una o más necesidades de ese público. c) Consumidor: toda persona, 
natural o jurídica, que contrate la adquisición, utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio 
determinado, para la satisfacción de una o más necesidades.” Idem ibidem. 
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1.4.2.6 Cuba 
 

Em Cuba, optou-se por legislar especificamente cada área do comércio 

eletrônico em sentido amplo. Assim, há algumas iniciativas legislativas sobre comércio 

eletrônico, a saber: o “Proyecto de Decreto Ley de la Contratación Económica”407 e o 

“Proyecto de Decreto Ley de las Normas Generales para la Práctica del Comércio 

Electrónico”
408. 

Este último projeto de lei começou a ser discutido no início de 2001. Mais 

recentemente, porém, em 26 de dezembro de 2006, o Conselho de Ministros de Cuba 

estabeleceu algumas recomendações com relação ao comércio eletrônico tendo em vista a 

realidade sócio-econômica cubana. Dentre as recomendações, os Ministros cubanos 

analisaram os seguintes aspectos:409 

 

En dicho Acuerdo se dejan claras cuestiones fundamentales para el 
entendimiento en el territorio cubano de conceptos como el de Comercio 
Electrónico, Infraestructura de Llave Pública y Pasarela de pagos, lo cual 
sienta un precedente para el tratamiento de estas instituciones en el 
ámbito jurídico y comercial de la sociedad cubana. El texto ratifica la 
labor asesora del Ministerio de Justicia para el establecimiento de 
normas y procedimientos ulteriores que sean elaborados por los 
organismos de la Administración Central del Estado respecto a sus 
responsabilidades en la puesta en marcha de estas prácticas en el país. 

 

Este quadro mostra a preocupação constante das autoridades cubanas em 

disciplinar o comércio eletrônico através de lei específica, tendo em vista a necessidade de 

inserir o país na economia digital globalizada. Mas estas iniciativas são tímidas em face à 

produção legislativa de outros países, que adotaram legislação específica, como é o caso da 

Colômbia e do Equador. 

 

                                                
407 CORTÉS, Danilo Hernández. Aspectos Legales del Comercio y la Contratación Electrónica en Cuba. In: 

AR: Revista de Derecho Informático, vol. 095 - Junio del 2006. Disponível em: < http://www.alfa-
redi.org/rdi-articulo.shtml?x=6218>: En la actualidad existe el proyecto de Decreto Ley ¨ De la Contratación 
Económica ¨ proyecto regulador de los principios generales de la contratación que intenta integrar toda la 
legislación dispersa existente en materia contractual en nuestro país , regulaciones con mas de tres décadas de 
emitidas y que no se atemperan al desarrollo económico social que ha obtenido Cuba, este proyecto contiene 
manifestaciones especificas que permiten el tratamiento o adecuación del contrato telemático en virtud de la 
aplicación del principio de equivalencia funcional.” 
408 YARINE, Edel Bencomo. El Comercio Electrónico en la Realidad Jurídica Cubana. In: Revista de 

Derecho Informático, vol. 099 - Octubre del 2006. Disponível em: <http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=7692>. 
409 Idem ibidem. 
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1.4.2.7 Equador 
 

O Equador também é um país associado ao Mercosul, formalizando esta 

associados em conjunto com a Colômbia e Venezuela, em 2004, mediante a assinatura do 

“Acordo de Complementação Económica Mercosul-Colômbia, Equador e Venezuela” 

(CMC N. 59/04), já mencionado supra. Desta forma, o estudo das leis e projetos de leis 

equatorianos mostra-se relevante para a análise comparativa das legislações dos países 

integrantes e associados ao Mercosul. 

Assim como a Colômbia, o México e a Venezuela, o Equador incorporou as 

diretrizes da Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico, adotando uma legislação 

específica que regulamente as questões decorrentes do comércio eletrônico, a Lei n. 67, 

R.O. Suplemento 557 de 17 de abril de 2002410, conhecida por “Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Y Mensajes de Datos”. 

Por opção política, neste mesmo diploma legal regulam-se os aspectos 

atinentes ao comércio eletrônico, às assinaturas digitais e ao intercâmbio eletrônico de 

dados.411 

Esta legislação adota como um de seus princípios básicos a equivalência 

entre o documento eletrônico e o escrito (art. 2º), a proteção das mensagens de dados 

conferida pela propriedade intelectual (art. 4º), princípio da confidencialidade e reserva 

(art. 5º) quanto ao conteúdo das mensagens de dados, princípio da proteção dos dados 

pessoais (art. 9º), dentre outros. 

Quanto ao tempo e lugar do envio e recebimento de uma mensagem 

eletrônica, a regra é bem semelhante ao que já fora analisado supra, ou seja, a partir do 

momento em que a mensagem ingresse no sistema de informação alheio ao controle do 

emissor e ingresse no sistema de informação do destinatário, no local de seus respectivos 

domicílios, nos termos do art. 11:412 

 

Art. 11.  Envío y recepción de los mensajes de datos.  Salvo pacto en 
contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del 
mensaje de datos, son los siguientes: 

                                                
410Disponível em <C:\Documents and Settings\geist17\Local Settings\Temporary Internet 
Files\Content.IE5\S5QV4X6B\ley_ce[1].zip>. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
411 “Art. 1.  Objeto de la ley.  Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 
certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de 
redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.” Idem 

ibidem. 
412 Idem ibidem. 
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a) Momento de emisión del mensaje de datos.  Cuando el mensaje de 
datos ingrese cuan sistema de información o red electrónica que no esté 
bajo control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre 
de éste o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto; 
b) Momento de recepción del mensaje de datos.  Cuando el mensaje de 
datos ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el 
destinatario. Si el destinatario designa otro sistema de información o red 
electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se 
produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado 
un lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el 
mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red electrónica 
del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el 
mensaje de datos; y, 
c) Lugares de envío y recepción.  Los acordados por las partes, sus 
domicilios legales o los que consten en el certificado de firma 
electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer 
por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde 
desarrollen el giro principal de sus actividades o la actividad relacionada 
con el mensaje de datos. 

 

Uma das questões que mais chama a atenção dos juristas diz respeito à 

validade dos documentos eletrônicos. Conforme os dispositivos do diploma legal supra 

mencionado, a doutrina equatoriana posiciona-se em favor da validade dos documentos 

eletrônicos desde que assinados eletronicamente por intermédio de entidade certificadora e 

observados as formalidades legais do país onde o documento originou-se:413 

 

Por último, podrán existir documentos electrónicos que en el lugar de 
emisión cumplieron con todos los requisitos y solemnidades requeridos 
por la ley del lugar, pero que en el Ecuador no cumplen con los 
requisitos de la LCE. De acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y 
en el Código de Derecho Internacional Privado Sánchez Bustamante, 
tales documentos se reputan válidos y surten plenos efectos legales en 
nuestro país si han sido debidamente legalizados. 

 

Esta doutrina está amparada no art. 14 da Lei equatoriana sobre comércio 

eletrônico e assinatura digital.414 

Contudo, o que mais interessa a esta pesquisa diz respeito aos dispositivos 

do Título III desta Lei equatoriana, que disciplina a contratação eletrônica (“De los 

                                                
413 MARTÍNEZ-VILLALBA, Juan Carlos Ríofrio. Eficacia Natural probatoria de los Documentos 
Electrónicos No Firmados. In: Revista de Derecho Informático, vol. 062 - Septiembre del 2003. Disponível 
em: <http://www.alfa-redi.com//apc-aa-
alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/riofrio.pdf>. Acesso em 08 de nov. de 2007. 
414 “Art. 14.  Efectos de la firma electrónica.  La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los 
mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos 
escritos, y será admitida como prueba enjuicio.” Disponível em <C:\Documents and Settings\geist17\Local 
Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\S5QV4X6B\ley_ce[1].zip>. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
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servicios electrónicos, la contratación electrónica y telematica, los derechos de los 

usuarios, e instrumentos publicos”), arts. 44 a 51. 

A própria Lei equatoriana faz a distinção entre contratos informáticos e 

contratos telemáticos (art. 45)415, conferindo-lhes validade, desde que observados as 

disposições legais sobre cada espécie de contrato (art. 44). Portanto, conforme o que dispõe 

o art. 44, o Código Civil equatoriano e a Lei Orgânica de Defesa do Consumidor, por 

exemplo, são aplicáveis à contratação eletrônica e telemática. 

É importante frisar que o estatuto em análise ressalva que o recebimento de 

uma mensagem eletrônica que contenha a oferta do negócio a ser celebrado não equivale à 

anuência ao contrato, se as partes não convencionarem desta forma (art. 46).416 

Quanto à jurisdição, o art. 47 permite que as partes estipulem uma cláusula 

compromissária, submetendo-se à arbitragem, que poderá, inclusive, valer-se de meios 

eletrônicos disponíveis para tanto. No entanto, este mesmo dispositivo legal estabelece que 

esta possibilidade não valha para os contratos de consumo, cuja jurisdição competente é a 

do domicílio do consumidor: 

 

Art. 47.  Jurisdicción.  En caso de controversias las partes se someterán a 
la jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las 
normas previstas por el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y 
esta ley, siempre que no se trate de un contrato sometido a la Ley 
Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuyo caso se determinará como 
domicilio el del consumidor o usuario. 
 
Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se 
utilizarán los medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las 
disposiciones señaladas en esta ley y demás normas legales aplicables. 
 
Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento 
arbitral en la formalización del convenio de arbitraje como en su 
aplicación, podrán emplearse medios telemáticos y electrónicos, siempre 
que ello no sea incompatible con las normas reguladoras del arbitraje.417 

 

                                                
415 “Art. 45.  Validez de los contratos electrónicos.  Los contratos podrán ser instrumentados mediante 
mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse 
utilizado en su formación uno o más mensajes de datos.” Idem ibidem. 
416 “Art. 46.  Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.  El perfeccionamiento de los 
contratos electrónicos se someterá a los requisitos y solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como 
lugar de perfeccionamiento el que acordaren las partes. La recepción, confirmación de recepción, o 
apertura del mensaje de datos, no implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las 
partes.” (grifo nosso) Disponível em <C:\Documents and Settings\geist17\Local Settings\Temporary Internet 
Files\Content.IE5\S5QV4X6B\ley_ce[1].zip>. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
417 Idem ibidem. 
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Todavia, dentro deste mesmo título, a “Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas y Mensajes de Datos” prevê alguns direitos específicos aos consumidores e 

usuários, que utilizam contratos eletrônicos e telemáticos para concluírem negócios 

jurídicos online no capítulo III (“De los derechos de los usuarios o consumidores de 

servicios electrónicos”), arts. 47 a 50. 

O art. 48418 enfatiza o direito à informação clara e precisa, que deve ser 

fornecida ao consumidor antes que ele manifeste seu consentimento em contratar. As 

informações incluem os requisitos necessários para a conclusão do negócio, como os 

equipamentos (hardware) e programas (software) que o consumidor precisa para realizar a 

transação eletrônica. E, havendo qualquer mudança, o consumidor deve ser informado, 

possibilitando-lhe a atualização do que for necessário para acessar os dados do negócio 

celebrado. 

Além destas informações, o fornecedor deve observar o disposto no art. 

49419, in verbis: 

 

Art. 49.  Consentimiento para el uso de medios electrónicos.  De 
requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, incluido 
el comercio electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios 
electrónicos para proporcionar o permitir el acceso a esa información, 
será válido si: 
a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha 
objetado tal consentimiento; y, 
b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido 
informado, a satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 
1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios 
no electrónicos; 
2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las 
consecuencias de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación 
contractual o el pago de cualquier tarifa por dicha acción; 

                                                
418 “Art. 48.  Consentimiento para aceptar mensajes de datos.  Previamente a que el consumidor o usuario 
exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, 
precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a dichos registros o 
mensajes. El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, debe 
demostrar razonablemente que puede acceder a la información objeto de su consentimiento. Si con 
posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios de cualquier tipo, incluidos 
cambios en equipos, programas o procedimientos, necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes 
electrónicos, de forma que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o retener 
un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su consentimiento, se le deberá 
proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la información necesaria para realizar estos cambios, y se 
le informará sobre su derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna 
condición, costo alguno o consecuencias. En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos del 
consumidor o usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la 
terminación del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo.” Disponível em <C:\Documents 
and Settings\geist17\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\S5QV4X6B\ley_ce[1].zip>. 
Acesso em 19 de jul. de 2007. 
419 Idem ibidem. 
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3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 
consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y, 
4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el 
consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros 
electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir. 

 

Observe-se que estes dispositivos dizem respeito tão-somente à informação 

que deve ser prestada pelo fornecedor quando ofereça seus produtos e serviços por meios 

eletrônicos. No mais, a própria lei em análise remete à Lei Orgânica de Defesa do 

Consumidor (art. 50420). 

A defesa do consumidor equatoriano foi inicialmente disciplinada pelo R.O. 

520, de 12 de setembro de 1990, que foi derrogada pela Lei Orgânica de Defesa do 

Consumidor
421, publicada no R.O. 116, de 10 de julho de 2000, cujo Regulamento Geral 

da Lei Orgânica de Defesa do Consumidor foi publicado no R.O. 287, de 19 de março de 

2001.422 

Interessa analisar o capítulo VII desta lei, que versa sobre a proteção 

contratual (“Protección Contractual”), arts. 41 a 50. Este capítulo inicia impondo a regra 

de redação clara dos contratos de adesão, sendo que a fonte não poderá ser menor do que 

corpo 10, sob pena de ser considerado não escrito (art. 41)423: 

 

Art 41.- El Contrato de Adhesión.- El contrato de adhesión deberá estar 
redactado con caracteres legibles, no menores a un tamaño de fuente 
de diez puntos, de acuerdo a las normas informáticas internacionales, en 
términos claros y comprensibles y no podrá contener remisiones a textos 
o documentos que, no siendo de conocimiento público, no se faciliten al 
consumidor previamente a la celebración del contrato. 
Cuando en un contrato de adhesión escrito con determinado tamaño de 
caracteres existiese además, textos escritos con letras o números 
significativamente más pequeños, éstos se entenderán como no 
escritos. 
Las partes tienen derecho de que se les entregue copias debidamente 
suscritas y sumilladas de los contratos y todos sus anexos. Si no fuere 
posible hacerlo en el acto por carecer de alguna firma, el proveedor 

                                                
420 “Art. 50.  Información al consumidor.  En la prestación de servicios electrónicos en el Ecuador, el 
consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo 
previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento.” Disponível em <C:\Documents 
and Settings\geist17\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\S5QV4X6B\ley_ce[1].zip>. 
Acesso em 19 de jul. de 2007. 
421 Tradução livre da expressão Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 
422 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DO BRASIL. SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO. 
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. Defesa do Consumidor na América 
Latina: atlas geopolítico. Op. cit. p. 24. 
423 Disponível em: 
<http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/Leyconsumidor.htm#anchor806744>. Acesso em 
16 de out. de 2008. 
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entregará de inmediato una copia con la constancia de ser fiel al original 
suscrito por éste; la copia así entregada se tendrá por el texto fidedigno de 
lo pactado para todos los efectos legales. (grifo nosso) 

 

O CDC brasileiro teve o § 3º do art. 54424 recentemente alterado pela Lei n. 

11.785, de 22 de setembro de 2008, impondo que os contratos de adesão seja redigidos de 

forma clara e legível com letra tamanho 12. Portanto, neste ponto específico, o CDC 

brasileiro é mais benéfico do que o dispositivo da Lei Orgânica de Defesa do Consumidor 

do Equador. 

O art. 42 estabelece que os contratos de adesão sejam redigidos em 

castelhano, salvo as expressões estrangeiras que foram incorporadas ao léxico, sob pena de 

ineficácia. Este dispositivo é de extrema importância ao comércio eletrônico diante do 

predomínio do idioma inglês. Assim, o fornecedor deve se adequar a esta regra. 

Quanto às cláusulas abusivas, o art. 43425 traz o rol das “cláusulas 

proibidas”, impondo-lhes a nulidade de pleno direito. Este rol é parecido com o do art. 51 

do CDC brasileiro. 

Todavia, o direito de arrependimento (“derecho de devolución”) é 

extremamente restrito, isto é, o prazo é de apenas 03 (três) dias após a entrega do bem ou 

da prestação do serviço quando for possível a devolução ou o desfazimento; mas o 

dispositivo está atualizado mencionando a compra e venda por telefone, catálogo, 

televisão, internet e a domicílio (muito mais amplo do que dispõe o art. 49 do CDC 

brasileiro): 

                                                
424 Passando a viger com a seguinte redação: “§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos 
claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo 
a facilitar sua compreensão pelo consumidor.” 
425 “Art. 43.- Cláusulas Prohibidas.- Son nulas de pleno derecho y no producirán efecto alguno las cláusulas o 
estipulaciones contractuales que:1. Eximan, atenúen o limiten la responsabilidad de los proveedores por 
vicios de cualquier naturaleza de los bienes o servicios prestados; 2. Impliquen renuncia a los derechos que 
esta Ley reconoce a los consumidores o de alguna manera limiten su ejercicio; 3. Inviertan la carga de la 
prueba en perjuicio del consumidor; 4. Impongan la utilización obligatoria de un arbitraje o mediación, salvo 
que el consumidor manifieste de manera expresa su consentimiento; 5. Permitan al proveedor la variación 
unilateral del precio o de cualquier condición del contrato; 6. Autoricen exclusivamente al proveedor a 
resolver unilateralmente el contrato, suspender su ejecución o revocar cualquier derecho del consumidor 
nacido del contrato, excepto cuando tal resolución o modificación este condicionada al incumplimiento 
imputable al consumidor 7. Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o utilizados antes de que 
se suscriba el contrato, o sean ilegibles; 8. Impliquen renuncia por parte del consumidor, de los derechos 
procesales consagrados en esta Ley, sin perjuicio de los casos especiales previstos en el Código de 
Procedimiento Civil, Código de Comercio, Ley de Arbitraje y Mediación y demás leyes conexas; y, 9. 
Cualquier otra cláusula o estipulación que cause indefensión al consumidor o sean contrarias al orden público 
y a las buenas costumbres. Lo determinado en el presente artículo incluye a los servicios que prestan las 
instituciones del Sistema Financiero.” Disponível em: 
<http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/Leyconsumidor.htm#anchor806744>. Acesso em 
16 de out. de 2008. 
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Art 45.- Derecho de Devolución.- El consumidor que adquiera bienes o 
servicios por teléfono, catálogo, televisión, Internet o a domicilio, 
gozará del derecho de devolución, el mismo que deberá ser ejercido 
dentro de los tres días posteriores a la recepción del bien o servicio, 
siempre y cuando lo permita su naturaleza y el estado del bien sea el 
mismo en el que lo recibió. En el caso de servicios, el derecho de 
devolución se ejercerá mediante la cesación inmediata del contrato de 
provisión del servicio.426 

 

Em suma, o consumidor equatoriano encontra-se parcialmente protegido, 

merecendo a revisão de alguns dispositivos legais, como o art. 45 da Lei Orgânica de 

Defesa do Consumidor, para estender para no mínimo 07 (sete) dias como impõe a Dir. 

97/7/CE (sobre contratos à distância). 

 

 

1.4.2.8 México 
 

O México não é um país integrante ao Mercosul, nem tampouco associado. 

Todavia, é classificado como um país observador, porque este Estado não participa 

efetivamente das reuniões, mas comparece como país convidado.427 Tendo em vista esta 

ligação, ainda que remota, do México e o Mercosul, cumpre analisar algumas leis 

mexicanas pertinentes ao comércio eletrônico em sentido amplo e proteção do consumidor. 

Assim como a Colômbia, o Equador, a Venezuela, o México também 

incorporou os princípios e definições da Lei Modelo sobre comércio eletrônico da 

CNUDMI, através de modificações de algumas leis mexicanas. 

Por tanto, pode-se dizer que a regulamentação do comércio eletrônico e da 

proteção do consumidor no México opera-se através de modificações de algumas 

legislações existentes, a saber:428 - o Código Civil mexicano (Código Civil Federal 

publicado no jornal nacional oficial em 26 de maio de 1928); - o Código de Processo Civil 

mexicano (Código Federal de Procedimientos Civiles publicado no jornal nacional oficial 

em 24 de fevereiro de 1943); - o Código de Comércio mexicano (Código de Comércio); e, 

                                                
426 Disponível em: 
<http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/Leyconsumidor.htm#anchor806744>. Acesso em 
16 de out. de 2008. 
427 Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercosul#Estados_associados_ao_Mercosul>. Acesso em 
16 de out. de 2008. 
428 GARCIA, Salomón Vargas. Algunos comentarios sobre el comercio electrónico y la correduría pública 

en México. Teoría y práctica jurídica de los certificados digitales y la fe pública mercantil. México: Editorial 
Porrua, 2004. p. 27 – 45. 
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- a Lei Federal de Proteção do Consumidor (“Ley Federal de Protección al 

Consumidor”
429

 publicada em 24 de dezembro de 1992). 

Em 29 de maio de 2000, foi acrescentado, no Código de Comércio, o Título 

II denominado “Del Comercio Electrónico” (arts. 89 – 94). A Legislação mexicana de 

proteção do consumidor foi alterada tendo em vista as recomendações da OCDE e a Lei 

Modelo sobre comércio eletrônico da CNUDMI, que já foram analisadas no subcapítulo 

1.3 supra.430 

Quanto ao momento de recepção da informação enviada por meio 

eletrônico, a regra está no art. 91, in verbis
431

: 

 

Artículo 91 – El momento de recepción de la información a que se 
refiere el artículo anterior se determinará como sigue: 
I. Si el destinatario ha designado un sistema de información para la 
recepción, ésta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho 
sistema, o 
II. De enviarse a un sistema del destinatario que no sea el designado o de 
no haber un sistema de información designado, en el momento en que el 
destinatario obtenga dicha información. 
Para efecto de este Código, se entiende por sistema de información 
cualquier medio tecnológico utilizado para operar mensajes de datos. 

 
Portanto, vê-se que este dispositivo segue a tendência das legislações 

específicas sobre comércio eletrônico. Da mesma forma quanto à definição do lugar de 

onde a mensagem eletrônica foi enviada e recebida (art. 94432), isto é o domicílio do 

emissor e do destinatário respectivamente. 

Quanto à proteção do consumidor, a “Ley Federal de Protección al 

Consumidor”, também, sofreu algumas alterações, em 29 de maio de 2000, tendo em vista 

às novas práticas comerciais eletrônicas. Neste sentido, o art. 1º, inc. VIII traz como um 

dos princípios básicos a proteção real e efetiva dos consumidores nas transações 

eletrônicas.433 

                                                
429 Disponível em: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113.pdf>. Acesso em 19 de jul. de 2007. 
430 GARCIA, Salomón Vargas. Algunos comentarios sobre el comercio electrónico y la correduría pública 

en México…, op. cit., p. 41. 
431 Idem ibidem, p. 39. 
432 “Artículo 94 del Código de Comercio – Salvo pacto en contrario, el mensaje de datos se tendrá por 
expedido en el lugar donde el emisor tenga su domicilio y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga 
el suyo”. 
433 “Son principios básicos en las relaciones de consumo: […] VIII. La real y efectiva protección al 
consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso 
de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada 
utilización de los datos aportados […]”, adicionada em 29/05/2000, publicada nesta data no DOF. 
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No entanto, para fazer jus à proteção desta Lei Federal, é necessário estar 

em um lado da relação jurídica de consumo, a figura do consumidor434; e, do outro lado, a 

figura do fornecedor435. 

Note-se que a definição de consumidor na Lei federal mexicana está 

adequada a seu tempo, equiparando a consumidor, as microempresas e as microindústrias. 

Esta equiparação é fundamental para o reequilíbrio das relações jurídicas contratuais, ainda 

mais tendo em vista o poder econômico das multinacionais. 

Já se ressaltou que as transações eletrônicas equiparam-se às vendas à 

distância (e. g., as que são feitas através do uso de telefone, catálogo, televisão, internet, à 

domicílio, etc.). Nestas hipóteses, nos termos do art. 56436 da Lei Federal de Proteção do 

Consumidor, há um prazo de reflexão de 05 (cinco) dias, somente após o decurso deste 

lapso temporal é que o contrato aperfeiçoar-se-á. Observe-se que o prazo é bem exíguo, 

necessitando ser estendido para se obter a real e efetiva proteção dos consumidores. 

A alteração da Lei Federal de Proteção do Consumidor prossegue com a 

inserção de um capítulo dedicado aos direitos dos consumidores que utilizam transações 

eletrônicas na aquisição de bens ou serviços (“Capitulo VIII bis - De los derechos de los 

consumidores en las transacciones efectuadas a traves del uso de medios electrónicos, 

opticos o de cualquier outra tecnología”), arts. 76 bis. 

O art. 76 bis estabelece: - a proibição de repassar as informações do 

consumidor a outros fornecedores, consideradas confidenciais; - o fornecedor deve utilizar 

tecnologia que confira confidencialidade e segurança a estas tratativas; - informar o 
                                                
434 “ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Consumidor: la persona física o moral 
que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por 
consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con 
objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a 
terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley. 
Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción 
o de servicios a terceros, sólo podrán ejercer las acciones a que se refieren los referidos preceptos cuando 
estén acreditadas como microempresas o microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal, respectivamente y conforme a los requisitos que se establezcan en el 
Reglamento de esta ley.” Estes parágrafos foram adicionados em 04/02/2004, publicados no DOF nesta data. 
435 “II. Proveedor: la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda 
o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios;”, reformada em 04/02/2004, publicada no DOF 
nesta data. 
436 “ARTÍCULO 56.- El contrato se perfeccionará a los cinco días hábiles contados a partir de la entrega del 
bien o de la firma del contrato, lo último que suceda. Durante ese lapso, el consumidor tendrá la facultad de 
revocar su consentimiento sin responsabilidad alguna. La revocación deberá hacerse mediante aviso o 
mediante entrega del bien en forma personal, por correo registrado, o por otro medio fehaciente. La 
revocación hecha conforme a este artículo deja sin efecto la operación, debiendo el proveedor reintegrar al 
consumidor el precio pagado. En este caso, los costos de flete y seguro correrán a cargo del consumidor. 
Tratándose de servicios, lo anterior no será aplicable si la fecha de prestación del servicio se encuentra a diez 
días hábiles o menos de la fecha de la orden de compra.” Artigo reformado em 04/02/2004. 
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consumidor sobre seus dados, tais como endereço físico, telefones para contato etc., para 

que o consumidor possa reclamar quando for o caso; - evitar as práticas comerciais 

fraudulentas e enganosas; e, - o fornecedor deve prestar todas as informações de forma 

clara antes da conclusão do negócio. 

Aplicam-se, também, as regras sobre contratos de adesão (capítulo X) 

quando o contrato eletrônico for de adesão, assim definido pelo art. 85 da Lei Federal de 

Proteção do Consumidor.437 É vedada a inserção de cláusulas abusivas nos termos do art. 

90, que não são tidas como válidas. O rol exemplificativo do art. 90 é bem semelhante ao 

do art. 51 do CDC brasileiro. 

Assim, a doutrina mexicana conclui que as alterações realizadas 

recentemente são suficientes para a regulamentação do comércio eletrônico no México e na 

proteção do consumidor:438 

 

La legislación actual en México reformada con base en la ley modelo de 
Uncitral sobre los aspectos del comercio electrónico es básicamente 
suficiente para que proteger la práctica del comercio electrónico con 
relativa seguridad, pues en las leyes mexicanas que rigen el contrato de 
compraventa no se establece ningún impedimento para que los mensajes 
o intercambios de información electrónicos puedan surtir efectos 
jurídicos como oferta y aceptación, ni para que se perfeccione un 
contrato por ese medio. La mayor seguridad jurídica se puede obtener en 
ofertas hechas a personas determinadas, es su respaldo en contratos 
escritos en los que se precisan las condiciones de la venta, la validez de 
los mensajes electrónicos, las claves de identificación y la manera de 
resolver los conflictos surgidos en caso de controversia. La seguridad 
jurídica que los operadores de comercio electrónico pueden tener ahora, 
depende principalmente de que sus páginas o tiendas virtuales tengan la 
información jurídica adecuada y necesaria para el tipo de ventas que 
pretenden realizar. 

 

 

 

                                                
437 “ARTÍCULO 85.- Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento 
elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y 
condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho 
documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en 
territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser 
legibles a simple vista. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los 
consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las 
disposiciones de esta ley.” Reformado em 04/02/2004. 
438 LOREDO A., Alejandro. Contratos Informáticos y Telemáticos, Comercio Electrónico, y su regulación en 
la Ley Mexicana. In: Revista de Derecho Informático, vol. 089 - Diciembre del 2005. Disponível em: 
<http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=3926>. Acesso em 08 de nov. de 2007. 
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1.4.2.9 Paraguai 
 

O Paraguai é um dos cinco países integrantes do Mercosul, ingressando 

desde a origem, ou seja, signatário do Tratado de Assunção em 1991.439 Portanto, as leis e 

projetos de lei paraguaios devem ser investigados para que se possam avaliar as tendências 

para harmonizar as legislações dos países integrantes e associados do Mercosul. Desta 

forma, assim como ocorreu na União Européia, deve-se haver certa harmonização 

legislativa entre os países-membros do Mercosul para favorecer a consolidação do bloco. 

Não há legislação específica sobre comércio eletrônico no Paraguai440, mas 

a doutrina aponta como modelo a ser seguido as Leis Modelo da CNUDMI:441 

 

Finalmente, en el marco del comercio electrónico, ante la ausencia de 
desarrollo legislativo, un recurso a tener en cuenta podría ser la Ley 
Modelo propuesta por la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil (CNUDMI) sobre comercio electrónico que pretende 
ser una guía para la incorporación al derecho interno de los países. Este 
documento se caracteriza porque ofrece al legislador nacional un 
conjunto de reglas aceptable en el ámbito internacional que le permiten 
eliminar algunos de los obstáculos jurídicos que pueden existir en las 
leyes locales para crear un marco jurídico que permita un desarrollo más 
seguro de las vías electrónicas de negociación. 

 

Não havendo leis específicas aplica-se, no que diz respeito à contratação 

online, aplica-se o Código Civil Paraguaio (Ley n. 1.183/87). Neste sentido a validade dos 

negócios jurídicos requer a observância de alguns requisitos legais (consentimento, objeto 

e forma prescrita em lei quando for o caso). Assim, vigora no Paraguai o princípio da 

liberdade de forma dos negócios jurídicos; portanto, as partes podem negociar 

                                                
439 Disponível em: < http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm>. Acesso em 17 
de out. de 2008. 
440 A ausencia de leis ou projetos de leis sobre comércio electrónico no Paraguay é muito bem explicada na 
conclusão do estudio no Plano Nacional de Desenvolvimiento da Sociedad de Informação no Paraguay: “En 
el contexto del análisis realizado, las principales constataciones pueden presentarse esquemáticamente: a) No 
se encuentra desarrollado un marco normativo adecuado para la realización de transacciones a través de 
medios electrónicos. b) No se cuenta con mecanismos seguros de autenticación, identificación e integridad de 
los mensajes en medios electrónicos. c) Existe la necesidad de una revisión y eventual actualización del 
sistema normativo general de las actividades mercantiles para las transacciones de comercio electrónico así 
como en los procedimientos de relacionamiento de la Administración pública.” PARAGUAI. 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (2002). Plan nacional de desarrollo de la Sociedad 

de la Información en el Paraguay (2002-2005). Paraguay. Disponível em: < 
http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/3d0858570ce04c72032569960050048e/3b7b94139b4d619203256
b6f004c4918/$FILE/1-02.pdf>. Acesso em 17 de out. de 2008. 
441 ALADI. Informe Ejecutivo Delegación del Paraguay. Situación Actual Y Perspectivas Del Comercio 
Electronico En Paraguay. Montevideo, 27 y 28 de junio de 2001. Disponível em: 
<http://www.aladi.org/nsfaladi/reuniones.nsf/ceb8a0c5450bdab803256a79004f67cc/4ea21444af6077b10325
6a790050e7ad/$FILE/paraguay.doc>. Acesso em  08 de nov. de 2007, às 19:31 hs. p. 13 – 14. 
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eletronicamente, se a lei não impuser forma específica para a celebração de determinado 

contrato (arts. 302 e 303 do Código Civil paraguaio).442 

Quanto à defesa do consumidor, destaca-se a lei n. 1.334 de 1998 que 

instituiu a Ley de Defensa del Consumidor, aplicável quando de um lado da relação 

jurídica tem-se a figura do consumidor443; e do outro, o fornecedor444. O título III desta lei 

traz as regras sobre o direito à informação e sobre a oferta, isto é, a oferta deve conter todas 

as informações necessárias à conclusão do negócio jurídico de forma clara, precisa e no 

idioma oficial (espanhol) – art. 8º; além disso, a oferta é obrigatória, isto é, vincula o 

fornecedor (art. 9º). Estes dispositivos devem ser observados pelos fornecedores que 

pretendam disponibilizar seus produtos e serviços online ao mercado de consumo 

paraguaio. 

Mais adiante, porém dentro deste título, o capítulo V versa sobre a proteção 

contratual, disciplinando os aspectos relacionados aos contratos à distância e às cláusulas 

abusivas. 

O consumidor paraguaio tem o prazo de 07 (sete) dias desde a assinatura do 

contrato ou da entrega do bem para exercer seu direito de arrependimento, quando o 

contrato foi firmado fora do estabelecimento comercial:445 

 

Artículo 26º. El consumidor tendrá derecho a retractarse dentro de un 
plazo de siete días contados desde la firma del contrato o desde la 
recepción del producto o servicio, cuando el contrato se hubiere 
celebrado fuera del establecimiento comercial, especialmente si ha sido 
celebrado por teléfono o en el domicilio del consumidor. 

 

Observe-se o mesmo equívoco do art. 49 do CDC brasileiro, ou seja, a 

restrição do contrato à distância às vendas por telefone e a domicílio. No entanto, o 

dispositivo paraguaio ressalta que este rol é exemplificativo quando utiliza a expressão 

                                                
442 PARAGUAI. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (2002). Plan nacional de desarrollo 

de la Sociedad de la Información en el Paraguay (2002-2005). Paraguay. Op. cit. 
443 “Artículo 4°. A los efectos de la presente ley, se entenderán por: a) CONSUMIDOR Y USUARIO: a toda 
persona física o jurídica, nacional o extranjera que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final de 
bienes o servicios de cualquier naturaleza;” Disponível em: < 
http://www.semillas.org.py/pdf/ley_1334_1998_defensa_consumidor.pdf>. Acesso em 16 de out. de 2008. 
444 “[...] b) PROVEEDOR: a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada que 
desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, distribución, comercialización, venta o 
arrendamiento de bienes o de prestación de servicios a consumidores o usuarios, respectivamente, por los que 
cobre un precio o tarifa;” Idem ibidem. 
445 Disponível em: < http://www.semillas.org.py/pdf/ley_1334_1998_defensa_consumidor.pdf>. Acesso em 
16 de out. de 2008. 



 236 

“especialmente se tenha sido celebrado por telefone ou no domicílio do consumidor”. 

Assim, especialmente não significa que se excluam outras hipóteses. 

Outro ponto semelhante à legislação brasileira (art. 47 do CDC) é o art. 

27º446 da Lei paraguaia sobre proteção do consumidor, estabelecendo que a interpretação 

das cláusulas contratuais seja feita da maneira mais favorável ao consumidor. 

Quanto às cláusulas abusivas, o art. 28º447 as considera nulas de pleno 

direito, à semelhança do art. 51 do CDC brasileiro, trazendo um rol exemplificativo do que 

vem a ser considerada cláusula abusiva. 

Em suma, o Paraguai possui uma legislação semelhante a dos demais países 

integrantes e associados ao Mercosul no que diz respeito à contratação e a proteção do 

consumidor. Todavia, este país carece de uma lei específica ou, ao menos, um projeto de 

lei específico sobre comércio eletrônico em sentido amplo. 

 

 

1.4.2.10 Peru 
 

O Peru é um dos cinco países associados ao Mercosul, formalizando sua 

associação através do “Acordo de Complementação Econômica Mercosul-Peru” (CMC N. 

39/03), assinado em 2003448. Por isso, a análise das leis peruanas é relevante para este 

trabalho, que busca identificar as tendências para se harmonizar as legislações dos países 

integrantes e associados do Mercosul. 

Assim como ocorre na maioria dos países da América Latina, o Legislador 

peruano preocupou-se inicialmente em regulamentar a assinatura digital, promulgando uma 

                                                
446 “Artículo 27º. Las cláusulas contractuales serán interpretadas de la manera más favorable al consumidor.” 
Idem ibidem. 
447 “Artículo 28º. Se considerarán abusivas y conllevan la nulidad de pleno derecho y, por lo tanto, sin que se 
puedan oponer al consumidor las cláusulas o estipulaciones que: a) desnaturalicen las obligaciones o que 
eliminen o restrinjan la responsabilidad por daños; b) importen renuncia o restricción de los derechos del 
consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; c) contengan cualquier precepto que imponga la 
inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; d) impongan la utilización obligatoria del 
arbitraje; e) permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de otras condiciones de contrato; 
f) violen o infrinjan normas medioambientales; g) impliquen renuncia del consumidor al derecho a ser 
resarcido o reembolsado de cualquier erogación que sea legalmente a cargo del proveedor; y, h) impongan 
condiciones injustas de contratación, exageradamente gravosas para el consumidor, o causen su indefensión.” 
448 Disponível em: < 
http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/PT/Dec_039_003_Part%20Rep.Peru%20e
m%20Reu%20Merc_Ata%2002_03.PDF>. Acesso em 17 de out. de 2008. 
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lei específica sobre este tema, a saber: a “Ley de Firmas y Certificados Digitales”.
449

 No 

entanto, não há legislação específica regulando o comércio eletrônico. 

Esta lei adota a criptografia assimétrica como requisito para a validade dos 

documentos eletrônicos, e sua equivalência aos documentos manuscritos:450 

 

Artículo 3°: La firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una 
técnica de criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves 
único; asociadas a una clave privada y una clave pública relacionadas 
matemáticamente entre sí de tal forma que las personas que conocen la 
clave pública no puedan derivar de ella la clave privada. 

 

Melhor seria que deixasse em aberto a tecnologia a ser empregada na 

elaboração dos documentos eletrônicos, bastando que se exigisse que a tecnologia 

empregada conferisse confiabilidade, integridade e segurança ao documento eletrônico. 

Isto para que a lei pudesse acompanhar as constantes e velozes evoluções e 

desenvolvimento da arte. 

Os contratos eletrônicos são válidos, consoante a atual redação do art. 141º 

do Código Civil peruano, dada pela Lei n. 27.291, in verbis:
451

 

 

Artículo 141º.- La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. 
Es expresa cuando se realiza en forma oral o escrita, a través de 
cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo 
(...). 
 

Quanto à proteção do consumidor, ressalte-se a Lei de Proteção do 

Consumidor peruana (Decreto Legislativo n. 716 – Ley de Protección al Consumidor
452

). 

Este diploma legal peruano é aplicável quando de um lado estiver a figura jurídica do 

consumidor453; e do outro, o fornecedor454, pouco importando se a transação ocorra por 

vias tradicionais ou eletrônicas. 

                                                
449 Disponível em: <http://www.corpece.org.ec/documentos/ley/peru/ley_ce_peru.doc>. Acesso em 19 de jul. 
de 2007. 
450 Idem ibidem. 
451 ______ (dir.); TORRES, Nicolás Efrain Carbajal; CARPIO, Cruz Lisset Silva Del; RAMOS, María 
Briseida Villanueva. Compraventa por Internet y situación del Consumidor en el Perú. In: Revista de 

Derecho Informático, vol. 060 - Julio del 2003. Disponível em: <http://www.alfa-redi.com//apc-aa-
alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/compraventa.pdf>. Acesso em 08 de nov. de 
2007, p. 04. 
452 In: Revista de Direito do Consumidor, vol. 26, abr. / jun. de 1998. p. 328 – 349. 
453 “Art. 3º - Para los efectos de esta ley, se entiende por: a) Consumidores o usuarios. Las personas naturales 
o jurídicas que adquierem, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios.” Idem 

ibidem. 
454 “Art. 3º - Para los efectos de esta ley, se entiende por: [...] b) Proveedores. Las personas naturales o 
jurídicas que fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden 
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A oferta está disciplinada no art. 20º da Ley de Protección al Consumidor 

que diz ser obrigatória, vinculando o fornecedor ao cumprimento dos seus termos; 

semelhantemente ao sistema brasileiro. Portanto, o fornecedor que disponibiliza seus 

produtos e serviços online tem de observar este dispositivo. Assim, a doutrina peruana 

afirma:455 

 

Esta vez, en la legislación sobre protección al consumidor, la oferta al 
público recibe un tratamiento totalmente diferente al que el Código Civil 
peruano de 1984 le reconoce. Así, el artículo 20º de la Ley de Protección 
al Consumidor establece que el contenido, las características y garantías 
ofrecidas respecto de la oferta, promoción y publicidad de los productos 
o servicios dan lugar a obligaciones de los proveedores que serán 
exigidas por los consumidores o usuarios, aún cuando no figuren en el 
contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido. Aquí es 
posible identificar dos cuestiones sumamente importantes. Por un lado, 
como bien apuntan Castillo y Horna, se puede advertir la diferencia de 
significado del término oferta en su acepción jurídica y el alcance 
coloquial que le procura el tráfico comercial [38]. A pesar de esta 
diferencia en ambos casos se refieren a la oferta al público en los 
términos que hemos venido tratando. Por otro lado, en virtud de lo 
dispuesto por esta norma, la oferta al público resulta vinculante respecto 
de su emisor, a diferencia de lo consagrado por el codificador civil de 
1984. De este modo, el tratamiento que merecía la oferta al público es 
transformado totalmente, reconociéndole los efectos de una verdadera 
oferta. 

 

Contudo, a situação de vulnerabilidade do consumidor na internet é patente, 

por isso, a sociedade peruana clama por uma legislação específica sobre o tema para se 

alcançar a efetiva proteção do consumidor:456 

 

La compraventa por Internet no pierde su naturaleza típica y nominada 
de contrato de compraventa. Sin embargo, el consumidor se encuentra en 
cierta situación de desventaja, lo cual hace necesario que, desde una 
perspectiva normativa y técnica, se busque compensar dicha condición. 
Por ello, el comercio electrónico por Internet, en particular, y la 
contratación electrónica, en general, merece un tratamiento normativo 
especial que parece no haber sido entendido por el legislador peruano. 
Un análisis de la legislación comparada, la normativa regional, los 
precedentes jurisprudenciales y el desarrollo doctrinario demuestran que 

                                                                                                                                              
o suministran bienes o prestan servicios a los consumidores. En forma enunciativa y no limitativa se 
considera proveedores [...]”. Idem ibidem. 
455 RENGIFO, Antonio José Santander. La Oferta al Público por Internet: Una visión desde la Doctrina del 
Derecho Civil. In: Revista de Derecho Informático, vol. 79, fev. de 2005. Disponível em: <http://www.alfa-
redi.org/rdi-articulo.shtml?x=977>. Acesso em 08 de nov. de 2007. 
456 RENGIFO, Antonio José Santander (dir.); TORRES, Nicolás Efrain Carbajal; CARPIO, Cruz Lisset Silva 
Del; RAMOS, María Briseida Villanueva. Compraventa por Internet y situación del Consumidor en el 
Peru..., op. cit., p. 21. 
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el Perú está intentando alcanzar estándares internacionales, pero los 
esfuerzos son lentos e insuficientes. En la medida en que este tema no 
tenga un desarrollo normativo eficiente y acorde con la expansión y 
desarrollo tecnológico, el comercio electrónico no experimentará 
progresos considerables. Esto impedirá descubrir las ventajas y 
consolidará los problemas del Comercio Electrónico para el Perú. Sin 
embargo, hay que tomar en cuenta que los esfuerzos no pueden sólo 
estar dirigidos al sector consumidor sino también el lado empresarial 
necesita el desarrollo legal y técnico para cumplir sus objetivos. Sólo 
consolidando esfuerzos en estos dos sectores será posible que el 
comercio electrónico pueda constituir un elemento serio y comprometido 
con el desarrollo del Estado. 

 

Em síntese, o consumidor peruano encontra-se desprotegido tendo em vista 

a ausência de legislação específica que regule os aspectos do comércio eletrônico. E, além 

disso, a atual Lei de Proteção do Consumidor é insuficiente, pois não versa sobre pontos 

relevantes como a proibição de cláusulas abusivas e o direito de arrependimento na compra 

e venda à distância. 

 

 

1.4.2.11 Uruguai 
 

O Uruguai é um dos cinco países integrantes do Mercosul, ingressando 

desde a origem, ou seja, signatário do Tratado de Assunção em 1991.457 Por isso, deve-se 

destacar a situação jurídica deste país quanto à disciplina do comércio eletrônico e à 

proteção do consumidor. 

O Uruguai disciplinou a validade dos documentos eletrônicos utilizados na 

administração pública através da Lei n. 16.736 de 05 de janeiro de 1996, determinando que 

os órgãos públicos devem incentivar o uso dos meios eletrônicos no desempenho de suas 

atividades (art. 694458). Outrossim, esta lei determina que as mensagens transmitidas em 

meio eletrônico tenham o mesmo valor que têm os documentos em papel (art. 697459). 

                                                
457 Disponível em: < http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/pt/index.htm>. Acesso em 17 
de out. de 2008. 
458 “Artículo 694. Las administraciones públicas impulsarán el empleo y aplicación de medios informáticos y 
telemáticos para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus competencias, garantizando a los 
administrados el pleno acceso a las informaciones de su interés.” Disponível em: <http://www.informatica-
juridica.com/anexos/anexo844.asp>. Acesso em 17 de out. de 2008. 
459 “Artículo 697.- La documentación emergente de la transmisión por medios informáticos o telemáticos 
constituirá de por sí documentación auténtica y hará plena fe, a todos sus efectos, en cuanto a la existencia 
del original transmitido. El que voluntariamente transmitiere un texto del que resulte un documento infiel, 
adultere o destruya un documento almacenado en soporte magnético, o su respaldo, incurrirá en los delitos 
previstos por los artículos 236 a 239 del Código Penal, según corresponda.” Idem ibidem. 
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Além desta lei, destacam-se: - a Lei n. 16.002 de 25 de novembro de 1988, 

que reconhece a validade dos documentos eletrônicos entre as dependências 

governamentais; e, - a Lei n. 17.243, de 29 de junho de 2000, que regula a assinatura 

digital e os serviços de certificação, regulamentada pelo Decreto n. 282/003, de 17 de 

setembro de 2003.460 

 Quanto ao comércio eletrônico em si, não há legislação específica. No 

entanto, há um projeto de lei em discussão: “Proyecto de Ley de Firma Electrónica”, de 10 

de junho de 2000.461 

Quanto à defesa dos consumidores, a Lei n.º 17.250 de 1999 (“Ley de 

Defensa del Consumidor”) estabelece os direitos dos consumidores que deverão ser 

aplicados no contexto do comércio eletrônico sempre que haja os elementos de uma 

relação de consumo: de um lado o consumidor462; e do outro, o fornecedor463. 

A destacar o art. 12 da Lei uruguaia (parecido com o art. 30 do CDC 

brasileiro): 

 

La oferta dirigida a consumidores determinados o indeterminados, 
transmitida por cualquier medio de comunicación y que contenga 
información suficientemente precisa con relación a los productos o 
servicios ofrecidos, vincula a quien la emite y a aquel que la utiliza de 
manera expresa por el tiempo que se realice [...] 

 

Portanto, a oferta dirigida ao mercado de consumo uruguaio através dos 

meios eletrônicos, como a internet, vincula o fornecedor, tendo em vista que a lei fala em 

oferta transmitida por qualquer meio de comunicação. 

                                                
460 Disponível em: < http://todoelderecho.com/Uruguay/legislacion.htm>. Acesso em 17 de out. de 2008. 
461 “Artículo 3º. (Efectos jurídicos de la firma electrónica). 1º) La firma electrónica avanzada, siempre que 
esté basada en un certificado reconocido y que haya sido producida por un dispositivo seguro de creación de 
firma, tendrá, respecto de los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor jurídico que la firma 
manuscrita en relación con los consignados en papel y será admisible como prueba en juicio, valorándose 
ésta según los criterios de apreciación establecidos en las normas procesales.” Disponível em: < 
http://www.informatica-juridica.com/anexos/anexo1552.asp>. Acesso em 17 de out. de 2008. 
462 “Artículo 2 - Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios 
como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella.” Disponível em: < 
http://www.chasque.apc.org/damaso/ecosur/Legislacion/ley17250.pdf>. Acesso em 16 de out. de 2008. 
463 “Artículo 3 - Proveedor es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este 
último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, 
construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios 
en una relación de consumo.” Idem ibidem. 
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Quanto à contratação, os contratos de adesão devem ser redigidos em 

espanhol de forma clara e compreensível (art. 29464). Proibindo a inserção de cláusulas 

abusivas, que são consideradas nulas (arts. 30 e 31). 

Não há previsão acerca da possibilidade de o consumidor arrepender-se 

quando a contratação ocorrer à distância. Neste aspecto, a proteção do consumidor 

uruguaio é deficitária, contrariando a maioria das legislações latinas sobre o tema. 

 

 

1.4.2.12 Venezuela 
 

Recentemente (2006), a Venezuela foi admitida como país associado do 

Mercosul (vide comentários supra), daí a relevância da investigação deste país. Muito 

embora não haja nenhuma lei específica sobre comércio eletrônico em sentido estrito, o 

Decreto n. 1.024 de 10 de fevereiro de 2001465 disciplina o uso da assinatura digital nas 

mensagens transmitidas eletronicamente, conhecida por “Ley sobre Mensajes de Datos y 

Firmas Electrónicas”. 

Esta lei estabelece pré-requisitos para a validade do documento eletrônico 

como prova em um litígio jurídico. Assim, a doutrina ressalta que:466 

 

Esta no es una Ley de Comercio Electrónico ya que no toca aspectos 
relacionados con el comercio en ninguna de sus formas ni refiere a otros 
que en alguna forma podrían estar asociados al comercio por medios 
electrónicos o a través de Internet como por ejemplo las normas de 
privacidad, ciberocupación de nombres de dominio, aspectos 
impositivos, penales, envío abusivo de material electrónico de contenido 
comercial no solicitado (conocido como SPAM), etc.  
 
El objeto de la Ley Sobre mensajes de datos y Firmas Electrónicas de 
Venezuela es el de otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la 
Firma electrónica, al mensaje de datos y a toda información inteligible 
en formato electrónico, independientemente de su soporte material que 
pueda ser atribuida a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
así como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de 
Certificación y los Certificados Electrónicos. 

 

                                                
464 “Artículo 29 - Los contratos de adhesión será redactados en idioma español, en términos claros y con 
caracteres fácilmente legibles, de modo tal que faciliten la comprensión del consumidor.” Idem ibidem. 
465 Disponível em: <http://www.sice.oas.org/e-comm/legislation/leyfirmas.asp>. Acesso em 19 de jul. de 
2007. 
466 ARAUJO, José Ovidio Salgueiro. Contratación Electrónica. In: Revista de Derecho Informático, vol. 040 
- Noviembre del 2001. Disponível em: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=887>. Acesso em 08 
de nov. de 2007. 
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A Lei sobre Mensagens de Dados e Assinaturas Eletrônicas da Venezuela 

traz as regras quanto ao momento de emissão e recebimento de mensagens eletrônicas, que 

são muito parecidas como o que estabelece outros países analisados neste subcapítulo. De 

sorte que se considera emitida a mensagem a partir do momento em que o sistema de 

informação do emissor a remeta ao destinatário467. E, considera-se recebida a mensagem de 

dado quando ela ingresse no sistema de informação designado pelo destinatário ou no 

sistema de informação geralmente utilizado por ele.468 

Quanto ao local de envio e recebimento da mensagem eletrônica, define-se 

pelo domicílio do emissor e do destinatário respectivamente.469 

Estes dispositivos são relevantes, pois a contratação eletrônica opera através 

da troca de mensagens de dados. E, tais contratos são válidos nos termos do art. 15470 desta 

lei: “En la formación de los contratos, las partes podrán acordar que la oferta y aceptación 

se realicen por medio de Mensajes de Datos”. 

Vê-se que esta lei abordou genericamente a oferta e aceitação eletrônicas. 

Portanto, no mais as leis ordinárias são aplicáveis ao comércio eletrônico.  

Assim, a lei aplicável à contratação eletrônica na Venezuela é o Código 

Civil deste país. Se a relação jurídica travada for de caráter mercantil, aplica-se o Código 

de Comércio.471 E, por fim, caracterizada a relação de consumo, aplica-se a “Ley de 

Protección al Consumidor y al Usuario".472 

Esta lei de proteção do consumidor e usuário determina a ineficácia das 

cláusulas abusivas nos contratos de adesão (art. 21). Obrigando que tais contratos sejam 

redigidos com termos claros e impressos em caracteres visíveis e legíveis, que facilitem 

sua compreensão pelo consumidor (art. 19). 

                                                
467 “Artículo 10. Salvo acuerdo en contrario entre las partes, el Mensaje de Datos se tendrá por emitido 
cuando el sistema de información del Emisor lo remita al Destinatario.” Disponível em 
<http://www.sice.oas.org/e-comm/legislation/leyfirmas.asp>. Acesso em 19 de jul de 2007. 
468 “Artículo 11. Salvo acuerdo en contrario entre el Emisor y el Destinatario, el momento de recepción de un 
Mensaje de Datos se determinará conforme a las siguientes reglas: Si el Destinatario ha designado un sistema 
de información para la recepción de Mensajes de Datos, la recepción tendrá lugar cuando el Mensaje de 
Datos ingrese al sistema de información designado. Si el Destinatario no ha designado un sistema de 
información, la recepción tendrá lugar, salvo prueba en contrario, al ingresar el Mensaje de Datos en un 
sistema de información utilizado regularmente por el Destinatario.” Idem ibidem. 
469 “Artículo 12. Salvo prueba en contrario, el Mensaje de Datos se tendrá por emitido en el lugar donde el 
Emisor tenga su domicilio y por recibido en el lugar donde el Destinatario tenga el suyo.” Idem ibidem. 
470 Idem ibidem. 
471 GOMEZ, Nayibe Chacon. Una visión jurídico-tecnológica del Comercio. In: Revista de Derecho 

Informático, vol. 110, set. de 2007. Disponível em: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=9607>. 
Acesso em 08 de nov. de 2007. 
472 In: Revista de Direito do Consumidor, vol. 26, abr. / jun. 1998, p. 309 – 327. 
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A Lei venezuelana não previu o direito de arrependimento nos contratos 

celebrados fora do estabelecimento do fornecedor e à distância. Portanto, a proteção do 

consumidor no comércio eletrônico é deficitária neste país, como aponta a doutrina:473 

 

Si bien es cierto que la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario 
venezolana posee el mérito de actualizar el marco jurídico, las breves 
consideraciones que hemos realizado, nos llevan a afirmar que el sistema 
de protección establecido no otorga una tutela efectiva del consumidor 
en el comercio electrónico.  

 

 

1.4.2.13 Conclusão sobre o quadro geral na América Latina acerca do 
comércio eletrônico e da proteção do consumidor 

 

A maioria dos países da América Latina, menos favorecidos e em 

desenvolvimento, não tem nenhuma lei específica que regulamente o comércio eletrônico 

em sentido estrito, exceto México, Equador, e Colômbia. No entanto, muitos destes países 

já adotaram lei sobre assinatura digital, estabelecendo a validade dos documentos 

eletrônicos e equiparando-os aos documentos em escrito (papel), é o caso da Argentina, 

Chile, Peru, Uruguai e Venezuela. Todavia, muitos países já têm projetos de leis sobre 

comércio eletrônico, a saber: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Cuba. 

Com relação à proteção do consumidor, a situação é inversa, ou seja, apenas 

a Bolívia não possui uma legislação específica sobre a proteção do consumidor. Aplica-se 

a legislação de proteção do consumidor às transações eletrônicas. Todavia, a sociedade 

questiona a efetividade desta aplicação analógica tendo em vista os novos desafios trazidos 

pelo constante uso das novas tecnologias. Assim, os países da América Latina estão na fase 

de legislar sobre o tema, haja vista os diversos projetos de lei mencionados neste 

subcapítulo. 

Por fim, ressalte-se a grande influência das legislações internacionais, a 

saber, a lei modelo da CNUDMI e da OCDE nestes projetos de lei. Esta influência tem 

aspectos positivos, pois facilita a uniformização das legislações minimizando as discussões 

acerca de conflito de leis; todavia, tem, também, aspectos negativos, que é a não 

conformidade com a realidade sócio-econômica destes países menos favorecidos e em 

                                                
473 OLIVEROS, Sheraldine Pinto. Breves consideraciones respecto a la información como instrumento de 

protección del consumidor en el comercio electrónico. Una comparación entre la perspectiva europea y la 

venezolana. Op. cit., p. 10. 
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desenvolvimento. Assim, deve-se estruturar juridicamente o comércio eletrônico nos países 

da América Latina tendo em vista as peculiaridades culturais e sócio-econômicas. 

Apesar da dificuldade de se harmonizar o direito latino-americano quanto 

ao comércio eletrônico, a doutrina aponta que vários países latino-americanos já estão 

respondendo às demandas globais através de projetos de leis específicos, muitos dos quais 

já foram transformados em lei:474 

 

En suma, el derecho latinoamericano comienza a responder a las 
demandas que la informática plantea. Más allá de las naturales 
diferencias impuestas por exigencias nacionales, es posible encarar 
estudios conjuntos y soluciones en escala regional. La rapidez y 
complejidad de los nuevos temas y la necesidad de definir marcos 
normativos adecuados a los intereses de América Latina, hacen de la 
cooperación regional no sólo una tarea factible, sino impostergable. 

 
 
1.4.3 América do Norte: Canadá e Estados Unidos 
 

 

Neste subcapítulo, investiga-se o quadro jurídico sobre o comércio 

eletrônico no Canadá e nos Estados Unidos. Ressalte-se a relevância deste estudo haja vista 

a profícua produção legislativa (“statutory laws”) e a farta jurisprudência a respeito, 

responsável pela construção de uma doutrina sólida sobre o tema. 

 

 

1.4.3.1 Canadá 
 

Esta seção concentra-se na produção legislativa canadense, que versa sobre 

as novas tecnologias, especialmente sobre comércio eletrônico em sentido estrito e 

proteção do consumidor. 

Preliminarmente, deve-se ter em mente que o Canadá é formado por 10 

províncias e 03 territórios, que têm competência legislativa para regulamentar o comércio, 

daí a diversidade de leis disciplinando o comércio eletrônico e a proteção do consumidor 

neste país475. Para alcançar harmonização entre estas leis, a Conferência de Uniformização 

de Lei do Canadá (“Uniform Law Conference of Canada – ULLC”) realiza alguns projetos 

                                                
474 CORREA, Carlos Maria. El derecho informático en America Latina. Op. cit., p. 30. 
475 Constitution Act 1867 (subseção 91 (2)). 
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de lei modelo a serem ou não seguidos pelas províncias e territórios, que mantêm a sua 

autonomia legiferante. 

Por isso a mesma preocupação da União Européia sobre harmonização entre 

as leis dos países membros impera no Canadá. 

 
 
1.4.3.1.1 “Uniform Electronic Commerce Act” (UECA) 
 

Em 1999 (após dois anos de intensas negociações), aprovou-se oficialmente 

o projeto de Lei Uniforme da Conferência de Uniformização da Lei do Canadá (“Uniform 

Law Conference of Canada – ULCC”) sobre comércio eletrônico, conhecida por Lei 

Uniforme sobre Comércio Eletrônico (“Uniform Electronic Commerce Act”).476 

A doutrina canadense477 louva esta iniciativa, pois trouxe maior segurança 

jurídica na medida em que as províncias e territórios passam a adotar legislações 

semelhantes. Este fato diminui os conflitos entre leis, pois sendo iguais, pouco importa 

para o resultado final da demanda qual das leis seja aplicada. E, conseqüentemente, esta 

segurança jurídica representa o fortalecimento das transações eletrônicas entre pessoas de 

diferentes províncias e territórios dentro do mesmo país. 

Note-se a influência da Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico 

de 1996478. Assim, a UECA estrutura-se em três partes, a saber: parte I – Disposições e 

Retenção de Informação; parte II – Comunicação de Documentos Eletrônicos; e, parte 3 – 

Transporte de Bens, totalizando 25 seções. 

Na seção 1, esta lei traz algumas definições. Em seguida, a seção 2 

disciplina o seu âmbito de aplicação ao excluir algumas matérias, como testamento e 

codicilos, transações imobiliárias que requeiram publicidade mediante registro, títulos 

negociáveis e outorga de poderes com relação a negócios financeiros e cuidados pessoais 

de um indivíduo. O mais relevante da seção 2, diz respeito a sua subseção 7479, que 

                                                
476 Disponível em: <http://www.ulcc.ca/en/us/index.cfm?sec=1&sub=1u1>. Acesso em 18 de out. de 2008  
477 GEIST, Michael. Internet Law in Canada, op. cit., p. 637 – 638. 
478 Idem ibidem, p. 637: “Based largely on the United Nations Model Code on Electronic Commerce, it 
clarifies issues such as the enforceability and formation of online contracts, the use of electronic agents in the 
contracting process, and at what point an electronic contract is deemed sent and received”. 
479 “(5) Nothing in this Act limits the operation of any provision of [enacting jurisdiction] law that expressly 
authorizes, prohibits or regulates the use of electronic documents. (6) The [appropriate authority] may, by 
[statutory instrument], amend subsection (3) to add any document or class of documents, or to remove any 
document or class of documents previously added under this subsection. (7) For the purpose of subsection 
(5), the use of words and expressions like "in writing" and "signature" and other similar words and 
expressions does not by itself prohibit the use of electronic documents.” Disponível em: 
<http://www.ulcc.ca/en/us/index.cfm?sec=1&sub=1u1>. Acesso em 18 de out. de 2008. 
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esclarece a possibilidade de expressões como “em escrito” e “assinatura” referirem-se ao 

uso eletrônico do documento. 

Portanto, enfatiza-se o reconhecimento legal dos documentos eletrônicos 

(seção 5) 480, reconhecendo estar suprida a exigência do escrito quando o documento esteja 

em suporte eletrônico (princípio da equivalência funcional – seção 7) 481. Aliás, este é o 

princípio norteador de toda UECA.482 

Contudo, o documento eletrônico para ser válido deve cumprir alguns 

requisitos (seção 8) 483, a saber: - acessibilidade; - capacidade de ser armazenado; e – 

quando emitidos por órgãos governamentais, que haja concordância destes para utilização 

de documentos eletrônicos e desde que seja utilizada tecnologia adequada. 

Além disso, quando a lei exigir que a parte assine determinado documento, 

atende este requisito a assinatura eletrônica nos termos da seção 10.484 Mas para tanto é 

preciso que a assinatura eletrônica indique a autoria (identidade), seja confiável e quando 

se tratar de órgãos governamentais, estes devem emitir prévio consentimento quanto ao uso 

da assinatura eletrônica. 

Outra regra diz respeito à equivalência do documento eletrônico ao original 

desde que se garanta a integridade do mesmo, possa ser armazenado e que seja acessível 

para posteriores consultas (seção 11). A capacidade de armazenamento de um documento 

eletrônico diz respeito à possibilidade de imprimi-lo ou salvá-lo em formato eletrônico 

                                                
480 “Legal recognition - 5. Information shall not be denied legal effect or enforceability solely by reason that 
it is in electronic form.” Idem ibidem. 
481 “Requirement for information to be in writing - 7. A requirement under [enacting jurisdiction] law that 
information be in writing is satisfied by information in electronic form if the information is accessible so as 
to be usable for subsequent reference.” Disponível em: <http://www.ulcc.ca/en/us/index.cfm? 
sec=1&sub=1u1>. Acesso em 18 de out. de 2008. 
482 GEIST, Michael. Internet Law in Canada. Op. cit., p. 638. 
483 “Providing information in writing - 8.(1) A requirement under [enacting jurisdiction] law for a person to 
provide information in writing to another person is satisfied by the provision of the information in an 
electronic document, (a) if the electronic document that is provided to the other person is accessible by the 
other person and capable of being retained by the other person so as to be usable for subsequent reference, 
and (b) where the information is to be provided to the Government, if (i) the Government or the part of 
Government to which the information is to be provided has consented to accept electronic documents in 
satisfaction of the requirement; and (ii) the electronic document meets the information technology standards 
and acknowledgement rules, if any, established by the Government or part of Government, as the case may 
be.” Disponível em: <http://www.ulcc.ca/en/us/index.cfm?sec=1&sub=1u1>. Acesso em 18 de out. de 2008. 
484 “Signatures - 10. (1) A requirement under [enacting jurisdiction] law for the signature of a person is 
satisfied by an electronic signature. (2) For the purposes of subsection (1), the [authority responsible for the 
requirement] may make a regulation that, (a) the electronic signature shall be reliable for the purpose of 
identifying the person, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement and the time the 
electronic signature was made; and (b) the association of the electronic signature with the relevant electronic 
document shall be reliable for the purpose for which the electronic document was made, in the light of all the 
circumstances, including any relevant agreement and the time the electronic signature was made.” Idem 

ibidem. 
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(seção 12485). De acordo com o que dispõe a seção 13, o armazenamento do documento 

deve ser feito no mesmo formato em que ele fora criado, enviado ou recebido. Além disso, 

o formato de armazenamento do documento deve indicar a origem e destino do documento 

eletrônico, bem como a data e horário em que fora enviado, recebido e armazenado. 

A parte 2 (sobre “Comunicação de Documentos Eletrônicos”) é a de maior 

relevância para este trabalho, porque está disciplinada a formação e validade dos contratos 

eletrônicos486. Outrossim, esta legislação disciplina a possibilidade de contratação online 

através dos denominados agentes eletrônicos487, que são programas de computador 

desenvolvidos com a finalidade de o seu usuário preestabelecer suas preferências, e a partir 

delas, o agente eletrônico realiza transações comerciais em nome e por conta do usuário 

(cf. subcapítulo 4.2.1). 

Desta forma, as legislações provinciais e territoriais canadenses devem 

conferir validade aos contratos eletrônicos celebrados pelos indivíduos, bem como aos 

celebrados por intermédio dos agentes eletrônicos (seção 21), in verbis: “21. Um contrato 

pode ser formado pela interação de um agente eletrônico e uma pessoa natural ou pela 

interação de agentes eletrônicos.” 488 

Este dispositivo é de fundamental importância haja vista as modernas 

formas de se contratar via internet. Neste sentido, a doutrina canadense489 afirma que a 

UECA elimina qualquer dúvida quanto à validade dos contratos formados online, em que a 

oferta e a aceitação são feitas por meio de um clique em um ícone apropriado, sendo que 

tais contratos estão se tornando cada vez mais popular. Além disso, os contratos realizados 

com um agente eletrônico (como, por exemplo, no mercado de bolsas). 

                                                
485 “Whether document is capable of being retained - 12. An electronic document is deemed not to be capable 
of being retained if the person providing the electronic document inhibits the printing or storage of the 
electronic document by the recipient.” Idem ibidem. 
486 “Formation and operation of contracts - 20. (1) Unless the parties agree otherwise, an offer or the 
acceptance of an offer, or any other matter that is material to the formation or operation of a contract, may be 
expressed (a) by means of an electronic document; or (b) by an action in electronic form, including touching 
or clicking on an appropriately designated icon or place on a computer screen or otherwise communicating 
electronically in a manner that is intended to express the offer, acceptance or other matter.  (2) A contract 
shall not be denied legal effect or enforceability solely by reason that an electronic document was used in its 
formation.” Disponível em: <http://www.ulcc.ca/en/us/index.cfm?sec=1&sub=1u1>. Acesso em 18 de out. 
de 2008. 
487 Estes estão definidos na seção 19 da UECA: “Definition of  ‘electronic agent’ - 19. In this Part, 
"electronic agent" means a computer program or any electronic means used to initiate an action or to respond 
to electronic documents or actions in whole or in part without review by a natural person at the time of the 
response or action.” Idem ibidem. 
488 “21. A contract may be formed by the interaction of an electronic agent and a natural person or by the 
interaction of electronic agents.” Idem ibidem. 
489 GEIST, Michael. Internet Law in Canada. Op. cit., p. 638. 
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No entanto, a contratação por intermédio de programas de computadores 

(agentes eletrônicos) traz ínsita a iminência de erros. Mas a UECA já disciplinou este 

problema na seção 22490 no sentido de tornar ineficaz a transação eletrônica errônea sob o 

aspecto material, se o agente eletrônico não preveniu o erro nem deu oportunidade para o 

contratante corrigi-lo. Esta regra é aplicada desde que ele notifique o erro assim que 

identificá-lo, tomando as medidas adequadas e conforme as instruções providenciadas pela 

outra parte para a devolução do início do cumprimento do contrato (“consideration”).491 

E, por fim, o UECA determina o momento em que uma mensagem 

eletrônica é tida por enviada e recebida, o que repercute na definição do momento da 

formação do contrato (seção 23492). O documento eletrônico é presumido enviado no 

momento em que ele ingresse em um sistema de informação que não esteja sob o controle 

do emissor. Quanto ao recebimento de um documento eletrônico, considera-se recebido no 

momento em que ele entra no sistema de informação designado pelo destinatário ou 

naquele que é comumente utilizado por ele; caso o destinatário não tenha indicado nenhum 

sistema de informação e caso ele não utilize nenhum, então se presume recebido no 

momento em que o destinatário tome conhecimento do documento eletrônico. Assim, não 

se requer que o destinatário abra ou armazene a mensagem; basta que isto seja possível.  

Quanto ao local de envio e recebimento, considera-se o local do 

estabelecimento comercial do emissor e destinatário respectivamente quando se tratar de 

                                                
490 “Errors when dealing  with electronic agents - 22. An electronic document made by a natural person with 
the electronic agent of another person has no legal effect and is not enforceable if the natural person made a 
material error in the document and (a) the electronic agent did not provide the natural person with an 
opportunity to prevent or correct the error; (b) the natural person notifies the other person of the error as soon 
as practicable after the natural person learns of the error and indicates that he or she made an error in the 
electronic document; (c) the natural person takes reasonable steps, including steps that conform to the other 
person's instructions to return the consideration received, if any, as a result of the error or, if instructed to do 
so, to destroy the consideration; and (d) the natural person has not used or received any material benefit or 
value from the consideration, if any, received from the other person.” Disponível em: 
<http://www.ulcc.ca/en/us/index.cfm?sec=1&sub=1u1>. Acesso em 18 de out. de 2008, às 11:40 hs. 
491 GEIST, Michael. Internet Law in Canada. Op. cit., p. 638. 
492 “23. (1) Unless the originator and the addressee agree otherwise, an electronic document is sent when it 
enters an information system outside the control of the originator or, if the originator and the addressee are in 
the same information system, when it becomes capable of being retrieved and processed by the addressee. 
(2) An electronic document is presumed to be received by the addressee, (a) when it enters an information 
system designated or used by the addressee for the purpose of receiving documents of the type sent and it is 
capable of being retrieved and processed by the addressee; or (b) if the addressee has not designated or does 
not use an information system for the purpose of receiving documents of the type sent, when the addressee 
becomes aware of the electronic document in the addressee' s information system and the electronic 
document is capable of being of being retrieved and processed by the addressee.” Disponível em: 
<http://www.ulcc.ca/en/us/index.cfm?sec=1&sub=1u1>. Acesso em 18 de out. de 2008, às 11:40 hs. 
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empresários. Em se tratando de particulares sem estabelecimento comercial, considera-se a 

residência habitual (seção 23, subseção 3 e 4) 493. 

Assim percebe-se que a UECA é uma lei bem genérica, que pretende 

fornecer diretrizes às Províncias e aos Territórios canadenses para adotarem legislações 

parecidas, garantindo a harmonização no país:494 

 

Apesar das propostas legislativas da ULCC não serem vinculantes, elas 
são encaminhadas a todos os governos das Províncias e dos Territórios 
canadenses com a recomendação para que eles adotem tais propostas 
para possibilitar a harmonização de aspectos legais importantes.  

 

 

1.4.3.1.2 “Personal Information Protection and Electronic Documents Act” 
(PIPEDA) 
 

Em âmbito federal, com o propósito de incentivar o comércio eletrônico495 

conferindo maior proteção às informações pessoais e documentos eletrônicos, o Canadá 

adotou uma lei denominada “Lei sobre Proteção da Informação Pessoal e dos Documentos 

Eletrônicos” (“Personal Information Protection and Electronic Documents Act – 

PIPEDA”) em 13 de abril de 2000.496 

 

                                                
493 “(3) Unless the originator and the addressee agree otherwise, an electronic document is deemed to be sent 
from the originator's place of business and is deemed to be received at the addressee's place of business. (4) 
For the purposes of subsection (3) (a) if the originator or the addressee has more than one place of business, 
the place of business is that which has the closest relationship to the underlying transaction to which the 
electronic document relates or, if there is no underlying transaction, the principal place of business of the 
originator or the addressee; and (b) if the originator or the addressee does not have a place of business, the 
references to ‘place of business’ in subsection (3) are to be read as references to ‘habitual residence’.” 
Disponível em: <http://www.ulcc.ca/en/us/index.cfm?sec=1&sub=1u1>. Acesso em 18 de out. de 2008. 
494 GEIST, Michael. Internet Law in Canada. Op. cit., p. 638: “Although legislative proposals passed by the 
ULCC are not binding, they are forwarded to all provincial and territorial governments with a 
recommendation that they be enacted in order to provide Canada with a harmonized approach to important 
legal issues.” 
495 PERRIN, Stephanie; BLACK, Heather H.; FLAHERTY, David H.; RANKIN, T. Murray. The Personal 
Information and Electronic Documents Act. Toronto: Irwin Law Inc., 2001. p. 125. 
496 S.C 2000, c. 5: “An Act to support and promote electronic commerce by protecting personal information 
that is collected, used or disclosed in certain circumstances, by providing for the use of electronic means to 
communicate or record information or transactions and by amending the Canada Evidence Act, the Statutory 
Instruments Act and the Statute Revision Act.” Tradução livre: uma lei para incentivar e promover o 
comércio eletrônico ao proteger as informações pessoais que são coletadas, usadas e disponibilizadas em 
certas circunstâncias, assegurando o uso dos meios de comunicações ou informação e transações e 
modificação da Lei Canadense sobre Provas, Lei de Instrumentos Estatutários e Lei da Revisão dos Estatutos. 
Disponível em: <http://www.privcom.gc.ca/legislation/02_06_01_01_e.asp>. Acesso em 18 de out. de 2008. 
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Esta lei resultou da aglutinação de duas propostas de lei: - a lei sobre 

proteção de dados pessoais, atualmente, a parte 1 da PIPEDA (seções 05 a 30); - a lei sobre 

documentos eletrônicos, a parte 2 a 5 do mesmo diploma legal (seções 31 a 71).497 A 

primeira parte desta lei visa a aumentar a confiança dos indivíduos que realizam transações 

eletrônicas. E, a segunda, a eliminar as barreiras legais com relação ao uso de documentos 

eletrônicos, contribuindo para o desenvolvimento do comércio eletrônico no Canadá. 

Destacam-se as partes 2 a 5 desta lei que se dedicam a remover qualquer 

preconceito com relação aos documentos eletrônicos (“paper bias”). Para tanto, esta lei faz 

menção por diversas vezes à assinatura eletrônica segura, entendida como mecanismo 

eficaz a assegurar a integridade e confiança nos documentos eletrônicos.498 

Esta lei não menciona qual tecnologia deva ser adotada para garantir que 

uma assinatura eletrônica seja segura, a Parte 2 desta lei fala apenas em “assinatura 

eletrônica segura” (“secure electronic signatures”) – seção 36. Esta abertura da lei é 

proposital, tendo em vista as constantes evoluções tecnológicas que fatalmente trarão 

outros métodos seguros de assinar, eletronicamente, um documento além da criptografia 

com chaves públicas, que utiliza duas equações matemáticas: - uma para encriptar a 

mensagem que será transmitida online; e a outra para decriptá-la.499 

Por fim, a PIPEDA alterou a “Lei Uniforme sobre Prova” (“Uniform 

Electronic Evidence Act”), acrescentando as seções 31.1 a 31.8. Além desta, alterou a 

“Statutory Instruments Act” para considerar como original as publicações eletrônicas do 

Diário Oficial do Canadá (“Canada Gazette”). Finalmente, alterou-se a “Lei sobre Revisão 

dos Estatutos”, para que haja uma revisão constante das leis publicadas eletronicamente no 

banco de dados do Departamento de Justiça. 

 
 
 
 
 
 

                                                
497 A aglutinação destes dois projetos de lei foi submetido ao Congresso canadense sob a “Bill C-6” em 2000, 
após o Primeiro Ministro Joseph Jacques Jean Chretien do Canadá ter anunciado em 22 de set. de 1998 a 
estratégia sobre comércio eletrônico, para inserir o Canadá neste contexto como um líder mundial. PERRIN, 
Stephanie; et all; The Personal information..., op. cit., p. 125.  
498 PERRIN, Stephanie; et all; The Personal information..., op. cit., p. 126. 
499 Idem ibidem, p. 130: “At the time the legislation was drafted, the only technology that the government felt 
satisfied these criteria was ‘public key cryptography’. The term ‘secure electronic signature’ was used in 
recognition of the fact that in the future other technologies would certainly be developed to meet these 
requirements”. 
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1.4.3.1.3 “Internet Sales Contract Harmonization Template” 
 

Esta é uma lei modelo sobre contratos de compra e venda pela internet a ser 

seguida pelas Províncias e Territórios canadenses500. Atualmente, esta legislação foi 

incorporada por apenas cinco das dez Províncias canadenses, quais seja: Alberta, Colúmbia 

Britânica, Manitoba, Nova Escócia e Ontário.501 

Além de trazer algumas definições (seção 1) e estabelecer o âmbito de 

aplicação (seção 2), os tópicos tratados nesta lei modelo são os que seguem: - o dever de 

prestar informações (seção 3); - o dever de entregar uma cópia do contrato (seção 4); - o 

direito de cancelamento do contrato (seção 5); - a intervenção judicial no exercício do 

direito de arrependimento (seção 6); - a notificação do cancelamento (seção 7); - os efeitos 

do cancelamento (seção 8); - as responsabilidades decorrentes do cancelamento (seção 9); - 

a devolução e restituição decorrentes do cancelamento (seção 10); e - encargos do cartão 

de crédito (seção 11). 

Esta lei entende o perfil do consumidor como o indivíduo que recebe ou tem 

direito a receber produtos ou serviços de um fornecedor502. Esta definição é 

propositadamente genérica, para não colidir com as definições das legislações 

consumeristas das Províncias e dos Territórios canadenses, que poderão alterar este 

conceito.503 

O âmbito de aplicação pode ser alargado pelo Legislador das Províncias e 

Territórios. No entanto, este modelo para a harmonização das regras contratuais visa a 

regular os contratos de consumo celebrados via internet.504 A lei modelo é expressa neste 

sentido na seção 2505. 

Este modelo de lei traz um rol detalhado das informações que devem ser 

prestadas pelo fornecedor antes da conclusão do contrato eletrônico, a saber, (seção 3.1): 

                                                
500 Tradução livre da expressão “Internet Sales Contract Template”. Disponível em: < 
http://www.ic.gc.ca/epic/site/oca-bc.nsf/vwapj/Sales_Template.pdf/$FILE/Sales_Template.pdf>. Acesso em 
20 de out. de 2008, às 16:35 hs. 
501 DETURBIDE, Michael Eugene. Consumer protection online. Markham (Ont.): LexisNexis Canada, 2006. 
P. 22. 
502 “‘consumer’ means [generally, a consumer is an individual who receives or has the right to receive goods 
or services from a supplier as a result of a purchase, lease or other arrangement];” Disponível em: < 
http://www.ic.gc.ca/epic/site/oca-bc.nsf/vwapj/Sales_Template.pdf/$FILE/Sales_Template.pdf>. Acesso em 
20 de out. de 2008. 
503 DETURBIDE, Michael Eugene. Consumer protection online, op. cit., p. 23. 
504 DETURBIDE, Michael Eugene. Consumer protection online, op. cit., p. 23. 
505 “2 [Each jurisdiction will need to determine the scope of the template, including determining whether 
certain classes of businesses7 or certain types of goods and services, or both, should be excluded from all or 
some of the provisions.]” Disponível em: < http://www.ic.gc.ca/epic/site/oca-
bc.nsf/vwapj/Sales_Template.pdf/$FILE/Sales_Template.pdf>. Acesso em 20 de out. de 2008, às 16:35 hs. 
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(i) nome do fornecedor, quando for distinto do nome fantasia; (ii) o endereço empresarial, 

se for diferente do endereço para correspondência; (iii) o telefone e o e-mail do fornecedor, 

bem como o número do fax; (iv) a descrição detalhada dos produtos e serviços oferecidos, 

incluídas especificações técnicas relevantes; (v) um lista dos preços catalogados por item 

dos produtos e serviços oferecidos, indicando, inclusive, os custos e taxas, se houver, de 

entrega; (vi) a descrição de quaisquer despesas extras decorrentes do contrato, tais como 

taxas alfandegárias; (vii) o custo total quando o contrato versar sobre execução periódica; 

(viii) a moeda utilizada para o pagamento; (ix) os termos, condições e formas de 

pagamento; (x) a data de entrega do produto ou a data do início do serviço; (xi) 

informações sobre a entrega, inclusive mencionando a empresa transportadora, o meio de 

transporte e o local de entrega; (xii) as políticas de cancelamento, devolução, troca e 

restituição, quando houver; (xiii) quaisquer outras restrições, limitações ou condições da 

compra que se aplicam ao caso; (b) dar ao consumidor a oportunidade de aceitar ou 

declinar expressamente o contrato, bem como corrigir eventuais erros antes da conclusão 

do contrato. 

Além do dever de informação, o fornecedor deve entregar uma cópia do 

contrato em até 15 dias após a conclusão do contrato (seção 4 da Lei Modelo sobre 

Contratos de Compra e Venda pela internet). 

A falha em cumprir com estes deveres pode acarretar no cancelamento do 

contrato. Por isso, o fornecedor deve ser cauteloso.506 

Esta Lei Modelo estabelece alguns critérios e o prazo para o exercício do 

direito de arrependimento na seção 5, in verbis
507

: 

                                                
506 DETURBIDE, Michael Eugene. Consumer protection online, op. cit., p. 23 – 24. 
507 “Cancellation of internet sales contract - 5(1) A consumer may cancel an internet sales contract in the 
following circumstances: (a) at any time from the date the contract is entered into until 7 days after the 
consumer receives a copy of the contract if (i) the supplier does not disclose to the consumer the information 
described in section 3(1)(a), or (ii) the supplier does not provide to the consumer an express opportunity to 
accept or decline the contract or to correct errors immediately before entering into it; (b) within 30 days from 
the date the contract is entered into if the supplier does not provide the consumer with a copy of the contract 
pursuant to section 4. (2) In addition to the cancellation rights under subsection (1), a consumer may cancel 
an internet sales contract at any time before delivery of the goods or the commencement of the services under 
the contract if (a) in the case of goods, the supplier does not deliver the goods within 30 days from the 
delivery date specified in the contract or an amended delivery date agreed on by the consumer and the 
supplier, either in writing or in electronic form, or (b) in the case of services, the supplier does not begin the 
services within 30 days from the commencement date specified in the contract or an amended 
commencement date agreed on by the consumer and the supplier, either in writing or in electronic form. (3) If 
the delivery date or commencement date is not specified in the internet sales contract, a consumer may cancel 
the contract at any time before the delivery of the goods or the commencement of the services under the 
contract if the supplier does not deliver the goods or begin the services within 30 days from the date the 
contract is entered into. (4) For the purposes of subsections (2) and (3), (a) a supplier is considered to have 
delivered the goods under an internet sales contract if (i) delivery was attempted but was refused by the 
consumer at the time that delivery was attempted, or (ii) delivery was attempted but not made because no 
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Cancelamento do contrato de compra e venda pela internet 
5(1) O consumidor pode cancelar um contrato de compra e venda pela 
internet nas seguintes circunstâncias: (a) a qualquer tempo desde a data 
da contratação até 07 (sete) dias após o recebimento da cópia do contrato 
se: 
(i) o fornecedor não cumprir com o seu dever de informação descrito na 
seção 3(1)(a), ou (ii) o fornecedor não ter dado oportunidade para o 
consumidor manifestar expressamente a sua aceitação ou recusa ao 
contrato ou para corrigir eventuais erros materiais antes de concluir a 
compra; (b) em até 30 (trinta) dias da data da contratação se o fornecedor 
não fornecer uma cópia do contrato nos termos da seção 4. 
(2) Além dos direitos de cancelamento trazidos pela subseção (1), o 
consumidor pode cancelar um contrato de compra e venda pela internet a 
qualquer tempo antes da entrega do produto ou do início do serviço se 
(a) no caso de compra de produtos, o fornecedor não entregá-lo em 30 
(trinta) dias, ou (b) no caso de prestação de serviços, o fornecedor não 
iniciá-los em até 30 (trinta) dias da celebração do contrato ou da data 
estipulada pelas partes. (3) Se a data da entrega ou do início não estiver 
especificada no contrato, o consumidor pode cancelar o contrato a 
qualquer tempo antes da entrega do produto ou do início da prestação do 
serviço se o fornecedor não entregá-lo ou não começar o serviço em até 
30 dias após a conclusão do contrato. (4) Para os fins da subseção (2) e 
(3), (a) considera-se que o fornecedor tenha entregado o bem se (i) 
houve tentativa de entrega, mas foi recusada pelo consumidor no ato da 
entrega, ou (ii) quando a entrega deixar de ser feita, porque não havia 
pessoa capaz de aceitá-la pelo consumidor no dia em que o fornecedor 
cientificou que faria a entrega; (b) considera-se iniciado o serviço se (i) 
houve tentativa de iniciá-lo, mas foi recusada pelo fornecedor ou (ii) o 
início da prestação do serviço ficou impossibilitado porque não havia 
pessoa capaz de possibilitar tal tentativa na data prevista pelo fornecedor 
que começaria a prestar o serviço. 

 
No entanto, esta lei modelo não estabelece um prazo de reflexão (“cooling-

off” period) por si só, como ocorre na Dir. 97/7/CE sobre contratos à distância e diversas 

legislações dos Estados-Membros da União Européia. Nesta lei modelo canadense, o 

exercício do direito de arrependimento está condicionado ao descumprimento do que 

estabelece a lei, como à estrita observância pelo fornecedor do dever de prestar 

informações e de entregar uma cópia do contrato ao consumidor.508 

Além disso, a seção 6 da lei modelo sobre contratos celebrados via internet 

prevê a intervenção do Judiciário para evitar o cancelamento se este causar um 

                                                                                                                                              
person was available to accept delivery for the consumer on the day for which reasonable notice was given to 
the consumer that the goods were available to be delivered;  (b) a supplier is considered to have begun the 
services under an internet sales contract if (i) commencement was attempted but was refused by the consumer 
at the time that commencement was attempted, or (ii) commencement was attempted but did not occur 
because no person was available to enable the services to begin on the day for which reasonable notice was 
given to the consumer that the services were available to begin.” Disponível em: < 
http://www.ic.gc.ca/epic/site/oca-bc.nsf/vwapj/Sales_Template.pdf/$FILE/Sales_Template.pdf>. Acesso em 
20 de out. de 2008. 
508 DETURBIDE, Michael Eugene. Consumer protection online, op. cit., p. 26. 
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desequilíbrio. Esta seção demonstra o receio do Governo canadense em conferir ao 

consumidor uma ampla proteção em detrimento dos interesses econômicos dos 

fornecedores, que optem a disponibilizar seus produtos e serviços online. 

A devolução de quaisquer quantias pagas a título de consideration deve ser 

feita em até 15 dias após o cancelamento (seção 9509). 

 

 
1.4.3.1.4 Legislações das províncias e dos territórios canadenses sobre 
comércio eletrônico e proteção do consumidor 
 

Para a melhor compreensão de como o comércio eletrônico e a proteção do 

consumidor são regulados no Canadá, investigar-se-ão as legislações das províncias e dos 

os territórios canadenses, para poder concluir sobre a harmonização legislativa sobre esta 

matéria. 

Apesar da Lei Uniforme sobre Comércio Eletrônico não possuir caráter 

vinculativo, exerceu forte influência nas legislações das províncias e territórios a partir de 

seus princípios básicos, tais como: validade dos contratos eletrônicos, mesmo aqueles 

celebrados por intermédio de agentes eletrônicos, tempo e lugar do envio e recebimento da 

mensagem eletrônica, requisitos para a confiabilidade dos documentos eletrônicos, etc. 

Portanto, não é o caso de esmiuçar as respectivas legislações porque 

reproduzem o que foi estabelecido no UECA. Neste item, indicar-se-á o grau de 

uniformização da legislação pelo Canadá, demonstrando mais uma vez, que assim como na 

União Européia, busca-se estabelecer uma legislação unificada em matéria de comércio 

eletrônico para favorecer o seu desenvolvimento. 

Já foi mencionado que a UECA está fundada na Lei Modelo da CNUDMI 

sobre comércio eletrônico. Desta forma, o próprio órgão da CNUDMI responsável pelas 

estatísticas sobre a adoção desta Lei Modelo pelas províncias e territórios canadenses, 

aponta quais províncias e territórios adotaram a Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio 

eletrônico, a saber:510 - Alberta, Colúmbia Britânica, Manitoba, Nova Brunswick, Terra 

                                                
509 “Responsibilities on cancellation - 9(1) If an internet sales contract is cancelled under section 5, the 
supplier must, within 15 days from the date of cancellation, refund to the consumer all consideration paid by 
the consumer under the contract and any related consumer transaction, whether paid to the supplier or 
another person.” Disponível em: < http://www.ic.gc.ca/epic/site/oca-
bc.nsf/vwapj/Sales_Template.pdf/$FILE/Sales_Template.pdf>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
510 1996 - UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Status. Disponível em: <http:// 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html>. Acesso em 23 de 
maio de 2007. 
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Nova e Labrador, Nova Escócia, Ontário, Ilha do Príncipe Eduardo, Saskatchewan e 

Yukon. Além destes, ela influenciou a legislação adotada na província de Québec. 

A política canadense de proteção e defesa do consumidor é antiga, datando 

das décadas de 60 e 70, quando o governo percebeu que os consumidores ficavam à mercê 

dos fornecedores, que os viam como alvo de exploração. Este quadro, hodiernamente, é 

agravado pelo constante uso da internet na distribuição de bens e serviços em massa. Daí, a 

necessidade de se repensar a proteção do consumidor a partir do século XXI.511 

Assim, a partir de 1998, o Órgão de Negócios de Consumo e Indústria do 

Canadá (“Office of Consumer Affairs, Industry Canada”) apontou as principais 

preocupações com a proteção do consumidor nas transações eletrônicas, tais como: o 

conflito de jurisdição e o foro competente para dirimir eventuais litígios decorrentes dos 

contratos de consumo, o período de reflexão para exercer o direito de arrependimento 

(“cooling-off period”), e de que forma este prazo deveria ser incorporado nos contratos 

eletrônicos e sobre os mecanismos de formação dos contratos de consumo celebrados 

eletronicamente, ou seja, a necessidade de se informar o consumidor sobre como e quando 

um contrato é formado online.
512 

Todas estas preocupações foram levadas em consideração pelo “Código 

Canadense de Prática para a Proteção do Consumidor no Comércio Eletrônico” 513, que 

surgiu do trabalho do Grupo de Estudos sobre Comércio Eletrônico e Consumidores 

(“Working Group on Electronic Commerce and Consumers”), composto por profissionais 

de vários setores da economia. Originariamente, este Grupo desenvolveu um quadro 

principiológico em agosto de 1999 (“Principles of Consumer Protection for Electronic 

Commerce: A Canadian Framework”), que tomou por base as Diretrizes da OCDE sobre 

Proteção do Consumidor no Contexto do Comércio Eletrônico (analisadas no subcapítulo 

1.3.3). Em janeiro de 2003, este Grupo aprovou o Código como um modelo a ser seguido 

pelas empresas que disponibilizam seus produtos e serviços online. 

                                                
511 DETURBIDE, Michael Eugene. Consumer protection online. Op. cit., p. 19. Este autor ressalta que na 
década de 90, pouco se falava em proteção do consumidor, pois os instrumentos tradicionais eram 
suficientes. Até mesmo houve redução de recursos destinados aos órgãos públicos responsáveis pela tutela 
dos consumidores, já que os direitos dos consumidores passaram a ser vistos como de menor importância. 
Todavia, este quadro mudou com o atual desenvolvimento do comércio eletrônico. Assim, a proteção do 
consumidor nas transações eletrônicas tem chamado a atenção do governo federal canadense, bem como o 
das províncias e territórios, muitos dos quais já alteraram a legislação sobre proteção do consumidor para se 
adequarem às novas tecnologias e às transações eletrônicas. 
512 DETURBIDE, Michael Eugene. Consumer protection online. Op. cit., p. 20 – 21. 
513 Tradução livre da expressão “Canadian Code of Practice for Consumer Protection in Electronic 

Commerce”, endossado pelos Ministros Federais, Provincianos e Territoriais do “Consumer Affairs” em 16 
de jan. de 2004. Disponível em: <http://cmcweb.ca>. 
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Este Código está estruturado em 08 (oito) princípios, quais sejam: - 

princípio 1 – Informação (que ressalta a obrigação dos fornecedores em prestarem todas as 

informações necessárias à conclusão do negócio jurídico eletrônico de forma clara e 

precisa); - princípio 2 – Linguagem (a linguagem contratual deve ser de fácil 

compreensão); - princípio 3 – Formação dos Contratos e Execução (coloca ênfase no 

consentimento informado e intencional do consumidor ao aderir a um contrato eletrônico, 

obrigando o fornecedor a corrigir eventuais erros ou cancelar o contrato antes de ser aceito 

pelo consumidor) 514; - princípio 4 – Privacidade Online (os fornecedores devem tomar 

cautela com relação às informações coletadas dos consumidores nas transações 

eletrônicas); - princípio 5 – Segurança do Pagamento e das Informações Pessoais (os 

fornecedores devem tomar as medidas necessárias para assegurar segurança quando o 

consumidor efetue pagamento online); - princípio 6 – Reclamações e Resoluções de 

Disputa (deve-se garantir fácil acesso à justiça aos consumidores); - princípio 7 – E-mail 

não-solicitado (os fornecedores não devem enviar e-mails publicitários não-solicitados); - 

princípio 8 – Comunicações com Crianças (os fornecedores respondem perante a sociedade 

se comunicar com uma criança, quando o conteúdo de seus produtos e serviços alvejá-las, 

deve-se utilizar uma linguagem adequada).515 

Estes princípios foram incorporados à grande maioria das legislações 

consumeristas das províncias e territórios canadenses, que alteraram suas respectivas leis 

para inserir alguns pontos específicos sobre o comércio eletrônico. Todavia, apesar destas 

alterações legislativas, as leis e os institutos tradicionais (ou seja, os que regulam a 

proteção do consumidor que realiza compras sem ser pela internet) são aplicáveis aos 

contratos eletrônicos de consumo.516 

Após esta breve introdução acerca da legislação sobre comércio eletrônico e 

proteção do consumidor, cumpre demonstrar o que ocorre em cada província e território 

canadense. 

 

 

 

 

                                                
514 “3.1 Vendors shall take reasonable steps to ensure that consumers’ agreement to contract is fully informed 
and intentional. In particular, consumers shall be provided with a meaningful opportunity to correct or cancel 
the order before it is accepted and processed”. Disponível em: <http://cmcweb.ca>. 
515 Idem ibidem. 
516 DETURBIDE, Michael Eugene. Consumer protection online. Op. cit., p. 19. 
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1.4.3.1.4.1 Alberta 
 

Em Alberta, vigora a “Lei sobre Transações Eletrônicas” (“Electronic 

Transactions Act”) 
517, que disciplina o comércio eletrônico seguindo o que estipulou a 

UECA analisada supra. 

Desta forma, este diploma legal da Província de Alberta cuida 

especificamente dos seguintes tópicos: definições e regras de interpretação; âmbito de 

aplicação da lei; arquivamento de outras leis e informações em formato eletrônico; 

privacidade e acesso à informação; informação biométrica; regras sobre equivalência 

funcional (e. g., reconhecimento legal das informações em formato eletrônico, 

equiparando-as ao escrito e ao original desde que se cumpram os requisitos mencionados 

na UECA); quanto aos órgãos públicos (o consentimento deve se manifestar 

expressamente, desconsiderando o consentimento implícito ou derivado do 

comportamento); transações eletrônicas e agentes eletrônicos (isto é, regras sobre a 

formação dos contratos eletrônicos, envolvendo, inclusive, os agentes eletrônicos); 

disciplina do erro nas transações eletrônicas mediante agentes eletrônicos; tempo de envio 

da informação em meio eletrônico; e contratos de transporte de bens. 

A parte que interessa a este trabalho diz respeito às regras pertinentes à 

formação do contrato eletrônico (seções 27 a 30). Segundo estabelece esta lei da Província 

de Alberta, as partes podem fazer oferta e aceitá-las através de meios eletrônicos (seção 

27518). Portanto, os contratos eletrônicos são válidos e produzem os efeitos legais, até 

mesmo aqueles contratos celebrados por meio dos agentes eletrônicos (seção 28519). 

Todavia, deve-se garantir ao indivíduo a identificação de eventuais erros 

ocorridos durante a transação eletrônica, possibilitando sua correção antes de se concluir o 

negócio (seção 29). Esta regra também é idêntica ao que estabelece a UECA 

Quanto ao tempo e lugar de envio e recebimento das mensagens eletrônicas, 

a seção 30 traz a mesma da UECA, ou seja, considera-se enviado no momento em que a 

mensagem eletrônica ingresse em um sistema de informação alheio ao controle do emissor; 

                                                
517 RSA 2000, c. E-5.5, de 1º de abr. de 2003. Disponível em: <http://www.canlii.org/ab/laws/sta/e-
5.5/20070515/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
518 “27.   Unless the parties otherwise agree, an offer, the acceptance of an offer or any other matter that is 
material to the formation or operation of a contract may be expressed (a) by means of information or a record 
in electronic form, or (b) by an act that is intended to result in electronic communication, such as (i) touching 
or clicking on an appropriate icon or other place on a computer screen, or (ii) speaking.” Disponível em: 
<http://www.canlii.org/ab/laws/sta/e-5.5/20070515/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
519 “28. A contract may be formed by the interaction of an electronic agent and a person or by the interaction 
of electronic agents.” Idem ibidem. 
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e recebida, no momento em que ingresse no sistema de informação designado pelo 

destinatário ou no que geralmente é utilizado por ele. 

No entanto, não há legislação específica dedicada à proteção e defesa do 

consumidor, ficando desprotegido por não ter estipulado, por exemplo, o direito de 

arrependimento e a proibição de inserção de cláusulas abusivas nos contratos de adesão. 

Contudo, ressalta a adoção da “Internet Sales Contract Harmonization 

Template” através da “Lei sobre Práticas Leais” (“Fair Trading Act”) 
520

, que prevê o 

prazo de 10 (dez) dias para o exercício do direito de arrependimento para os contratos 

“diretos”, ou seja, aqueles realizados pessoalmente pelo consumidor que vai até o 

estabelecimento comercial do fornecedor.521 E, também, pela “Regulação sobre Contrato 

de Compra e Venda pela Internet” (“Internet Sales Contract Regulation”) 
522. Este último, 

por sua vez, é cópia fiel da “Lei Modelo sobre Compra e Venda pela Internet”, já 

devidamente comentada no item “iii”. 

Portanto, o consumidor encontra-se amparado tendo em vista as novas 

práticas comerciais eletrônicas. 

  

 

1.4.3.1.4.2 Colúmbia Britânica 
 

Nesta província, há legislação específica sobre comércio eletrônico, 

conhecida por “Lei sobre Transações Eletrônicas” (“Electronic Transactions Act”) 
523

. 

Este diploma legal é estruturado em 04 (quatro) partes, a saber: - Parte 1 (Definições, 

Aplicação da Lei e Exceções); - Parte 2 – Disposições Gerais (em que se estabelece o 

reconhecimento legal dos documentos eletrônicos, desde que observados certos requisitos, 

equiparando-os ao escrito e ao original); - Parte 3 – Comunicação Eletrônica de 

Informações e Dados (disciplinando a formação dos contratos eletrônicos e o envolvimento 

dos agentes eletrônicos, bem como os possíveis erros cometidos durante a transação 

                                                
520 R.S.A. 2000, c. F-2. Disponível em: <http://www.canlii.org/ab/laws/sta/f-2/20080818/whole.html>. 
Acesso em 20 de out. de 2008. 
521 “27   A consumer may, without any reason, cancel a direct sales contract at any time from the date the 
sales contract is entered into until, subject to the regulations, 10 days after the consumer receives a copy of 
the written sales contract.” Idem ibidem. 
522 Alta. Reg. 81/2001. Disponível em: < 
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?language=en&searchTitle=Alberta&path=/ab/laws/regu/2001r.81/2
0080818/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
523 S.B.C. 2001, c. 10, s. 1, de 19 de abr. de 2001. Disponível em: <http://www.canlii.org/en/>. Acesso em 20 
de out. de 2008. 
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eletrônica e tempo do envio e recebimento da mensagem eletrônica); - Parte 4 – Transporte 

de Bens. 

Já de plano, percebe-se haver harmonização entre a legislação da província 

de Colúmbia Britânica e Alberta, que adotaram as regras da UECA, indicadas no estudo 

previamente realizado. Por isso, é desnecessário tecer maiores comentários sobre o 

diploma legal daquela Província. 

Quanto à proteção do consumidor, destaca-se a “Lei sobre Práticas 

Comerciais e Proteção do Consumidor” (“Business Practices and Consumer Protection 

Act”) 
524, que, na Parte 4, disciplina a proteção contratual. 

A seção 21525 deste diploma legal traz o direito de cancelar o contrato 

realizado de forma direta526 pessoalmente no estabelecimento do fornecedor, podendo ser 

exercido em até 10 (dez) dias. 

Com relação aos contratos à distância, a divisão 4 deste diploma legal 

disciplina as informações que devem ser prestadas antes da conclusão do negócio (seção 

46), mencionando expressamente os contratos eletrônicos à distância (seção 47). Nesta 

hipótese, o prazo para o exercício do direito de arrependimento depende de algumas 

circunstâncias descritas na seção 49527. Em regra, o prazo é de 07 (sete) dias após o 

recebimento do contrato (alínea “a”). Se o fornecedor não enviar uma cópia do contrato ao 

consumidor, este direito pode ser exercido em até 30 dias após a celebração do contrato 

(alínea “b”). O consumidor pode arrepender-se a qualquer tempo antes da entrega do bem 

ou do serviço (alíneas “c” e “d”).528 

                                                
524 S.B.C. 2004, c. 2, de 04 de jul. de 2004. Disponível em: <http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/b/ 
04002_04.htm>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
525 “Direct sales contract — cancellation. 21  (1) A consumer may cancel a direct sales contract by giving 
notice of cancellation to the supplier not later than 10 days after the date that the consumer receives a copy of 
the contract.” Idem ibidem. 
526 Seção 17: “[...]"direct sales contract" means a contract between a supplier and a consumer for the supply 
of goods or services that is entered into in person at a place other than the supplier's permanent place of 
business, […]”. Idem ibidem. 
527 “49  (1) A consumer may cancel a distance sales contract by giving notice of cancellation to the supplier 
(a) not later than 7 days after the date that the consumer receives a copy of the contract if (i)  the supplier 
does not comply with section 47 [distance sales contract in electronic form], or (ii)  the contract does not 
comply with section 48 (2) [required contents of contract], (b) not later than 30 days after the date that the 
contract is entered into if the supplier does not provide the consumer with a copy of the contract in 
accordance with section 48 (1), (c) at any time before the goods or services are delivered if the goods or 
services to be delivered under the contract are not delivered to the consumer within 30 days of the supply 
date, or (d) at any time before the goods or services are delivered if the supply date is not specified in the 
contract and the supplier does not deliver the goods or services within 30 days from the date the contract is 
entered into.” Idem ibidem. 
528 Este dispositivo é idêntico ao que dispõe a seção 5 da Lei Modelo sobre Contratos de Compra e Venda 
celebrados pela Internet. 
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A parte 2 deste diploma legal proíbe diversas práticas consideradas desleais, 

estipulando a ineficácia dos contratos em que se verifica alguma delas (seção 04 a 14). 

Em suma, o consumidor na Colúmbia Britânica goza de ampla proteção, 

inclusive nas transações eletrônicas. 

  

 

1.4.3.1.4.3 Ilha do Príncipe Eduardo 
 

Desde 1988, vigora nesta província canadense a Lei de Proteção do 

Consumidor (Consumer Protection Act) 
529. Todavia, este diploma legal concentra-se no 

crédito ao consumo, deixando de prever princípios e direitos importantes para a efetiva 

proteção do consumidor. 

Mais recente, porém, é a “Lei sobre Comércio Eletrônico” (“Electronic 

Commerce Act”) 
530, que tomou por base os dispositivos da UECA. Assim, como foi visto 

supra, os documentos eletrônicos têm efeitos legais (seção 4).531 E, além disso, este 

diploma legal valida os contratos eletrônicos até mesmo quando celebrados por intermédio 

de agentes eletrônicos (seção 19) 532. Neste sentido, não se discute a validade dos contratos 

eletrônicos pelo simples fato de terem sido formados em meio eletrônico; todavia, havendo 

algum vício de consentimento, como o erro, daí o negócio é ineficaz. Quanto ao erro, 

prevalece a mesma regra da UECA, isto é, deve-se dar prévio conhecimento do erro e 

oportunidade de corrigi-lo antes da conclusão do contrato (seção 21) 533. 

                                                
529 R.S.P.E.I. 1988, c. C-19, s.1. Disponível em: <http://www.canlii.org/pe/laws/sta/c-
19/20070614/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
530 R.S.P.E.I. 1988, c E-4.1, s.1, de 20 de maio de 2004. Disponível em: <http://www.canlii.org/pe/laws/sta/e-
4.1/20070307/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
531 “4. Information shall not be denied legal effect or enforceability solely by reason that it is in electronic 
form”. 2001,c.31,s.4. Idem ibidem. 
532 “19. (1) Unless the parties agree otherwise, an offer or the acceptance of an offer, or any other matter that 
is material to the formation or operation contracts of a contract, may be expressed by means of an electronic 
document.” Idem ibidem. 
533 “Errors when dealing with electronic agents - 21. An electronic document made by an individual with the 
electronic agent of another person has no legal effect and is not enforceable by the other person if the 
individual made a material error in the document and (a) the electronic agent did not provide the individual 
with an opportunity to prevent or correct the error; (b) the individual notifies the other person of the error as 
soon as practicable after the individual learns of the error and indicates that he or she made an error in the 
electronic document; (c) the individual takes reasonable steps, including steps that conform to the other 
person's instructions, to return the consideration received, if any, as a result of the error or, if instructed     to 
do so, to destroy the consideration; and (d) the individual has not used or received any material benefit or     
value from the consideration, if any, received from the other person. 2001,c.31,s.21.” Idem ibidem. 
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Não cabe aqui repetir o que já foi falado sobre a UECA supra, porque os 

dispositivos deste diploma legal são idênticos ao que dispõe a Lei sobre Comércio 

Eletrônico da Província Ilha do Príncipe Eduardo. 

Ressalte-se, no entanto, a falha na legislação consumerista que não previu o 

direito de arrependimento nos contratos celebrados a distância, nem disciplina a proibição 

das cláusulas abusivas e suas conseqüências jurídicas. 

 

 

1.4.3.1.4.4 Manitoba 
 

Inversamente do que ocorreu na Província Ilha do Príncipe Eduardo, 

Manitoba primeiro aprovou a “Lei sobre Comércio Eletrônico e Informação” (“Electronic 

Commerce and Information Act”) 
534

. 

Este diploma legal adotou o que foi estabelecido na UECA. Na parte 1, o 

Legislador traz algumas definições e delimita o âmbito de aplicação desta lei. A parte 2 

aponta algumas alterações que devem ser feitas nas legislações. A parte 3, que é a mais 

relevante para este trabalho, cuida da comunicação e transações eletrônicas, dando 

validade aos contratos eletrônicos, até mesmo celebrados por intermédio de agentes 

eletrônicos (seções 19535 e 20536). Em suma, tudo o que foi dito sobre a UECA (item “i” 

deste subcapítulo) aplica-se à legislação sobre comércio eletrônico de Manitoba. 

Quanto à proteção do consumidor, a “Lei de Proteção do Consumidor” 

(“Consumer Protection Act”) 
537 dedica uma parte (Parte XVI) aos contratos eletrônicos. 

Esta parte tomou por base a Lei Modelo sobre Compra e Venda pela Internet (item “iii” 

deste subcapítulo). De sorte que o direito de arrependimento restringe-se às hipóteses de 

falta com o dever de informar do fornecedor ou do dever de entrega da cópia do contrato 

(seção 129.1538), caso em que o consumidor pode arrepender-se a qualquer momento desde 

que antes de aceitar a entrega do bem ou início do serviço. 

                                                
534 C.C.S.M., c. E55, aprovada como S.M. 2000, c.32 de 18 de ago. de 2000. Disponível em: 
<http://www.canlii.org/mb/laws/sta/e-55/20070516/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
535 “Legal effect of contract in electronic form - 19(2) A contract shall not be denied legal effect or 
enforceability merely because an electronic document was used in its formation.” Idem ibidem. 
536 “Involvement of electronic agents - 20(2) A contract may be formed by the interaction of an electronic 
agent and an individual or by the interaction of electronic agents.” Idem ibidem. 
537 R.S.M. 1987, c. C200, de 1º de abr. de 2007. Disponível em: <http://www.canlii.org/mb/laws/sta/c-
200/20070516/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
538 “Buyer may cancel if not provided information - 129(1)      If a seller fails to provide prescribed 
information to a buyer in writing before entering into a retail sale or retail hire-purchase agreement with the 
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1.4.3.1.4.5 Nova Brunswick 
 

A lei que regula o comércio eletrônico, em Nova Brunswick, é denominada 

“Lei sobre Transações Eletrônicas” (“Electronic Transactions Act”) 
539. Na esteira da 

UECA, esta lei dispõe sobre: definições e interpretação, assinatura eletrônica, requisitos 

legais para validade dos documentos eletrônicos, princípio da equivalência entre o 

documento escrito e o eletrônico, bem como sua equivalência ao original desde que 

observados certos requisitos, correio eletrônico, tempo e lugar de envio e recebimento da 

mensagem eletrônica, agentes eletrônicos e erro nas transações eletrônicas. 

No que diz respeito à proteção do consumidor, destaca-se apenas a “Lei 

sobre Garantia de Produto e Responsabilidade” (“Consumer Product Warranty and 

Liability Act”) 
540

. Contudo, esta lei restringe-se a um assunto específico de proteção do 

consumidor, isto é, à responsabilidade pelo fato e defeitos do produto, bem como o dever 

de garantia. Portanto, o consumidor vê-se fragilizado diante do crescente uso dos contratos 

eletrônicos à distância, tendo em vista a ausência de previsão do direito de arrependimento 

e vedação das cláusulas abusivas. 

 

 

1.4.3.1.4.6 Nova Escócia 
 

A legislação consumerista da Nova Escócia é antiga, desde 1989 

(“Consumer Protection Act”) 
541

, e se dedica bastante a regular o crédito ao consumo. No 

entanto, houve diversas modificações para atualizar este diploma legal tendo em vista o 

comércio eletrônico. Desta forma, os Regulamentos da Compra e Venda pela Internet 

(“Internet Sales Contract Regulations”) 
542 acataram o que fora estabelecido na Lei 

Modelo sobre Compra e Venda pela Internet comentada no item 1.4.3.1.2 deste 

                                                                                                                                              
buyer, the buyer may cancel the agreement before accepting delivery of the goods or services under the 
agreement.” Idem ibidem. 
539 S.N.B. 2001, c. E-55 de 1º de jun. de 2001. Disponível em: <http://www.canlii.org/nb/laws/sta/e-
5.5/20070516/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
540 S.N.B. 1978, c. C-18.1, de 28 de jun. de 1978. Disponível em Lexis Nexis, Quicklaw. 
541 R.S., c. 92, s. 1 (1989), também denominada por “An act to provide the fair disclosure of cost of credit 

and for the protection of buyers of consumer goods.” Disponível em: 
<http://www.canlii.org/ns/laws/sta/r1989c.92/20070614/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
542 N.S. Reg. 91/2002. Disponível em: < http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/cpintrnt.htm>. Acesso em 
20 de out. de 2008. 
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subcapítulo. Portanto, o direito de arrependimento previsto na seção 6 dos Regulamentos 

coincide com o previsto na seção 5 daquela lei modelo, bem como os demais dispositivos. 

Quanto ao comércio eletrônico em sentido estrito, a lei que disciplina esta 

matéria denomina-se “Electronic Commerce Act” 
543

, de 2000. Esta lei reflete tudo o que já 

foi dito acerca da UECA (item 1.4.3.1.1 deste subcapítulo), sendo desnecessária a 

repetição. Desta forma, há uma harmonização entre as legislações das províncias 

canadenses até agora analisadas, pois adotaram a “Lei Uniforme sobre Comércio 

Eletrônico”. No entanto, não traz disposições específicas para a proteção do consumidor 

online, ficando à mercê dos fornecedores. 

 

 

1.4.3.1.4.7 Nunavut 
 

Igualmente, no Território de Nunavut, a legislação consumerista, 

“Consumer Protection Act” 
544

, de 1999, antecede a lei sobre comércio eletrônico, 

dedicando-se exclusivamente à tutela do crédito ao consumo. Não traz regras acerca da 

proteção contratual ou direito de arrependimento, significando uma lacuna prejudicial ao 

consumidor.  

Por sua vez, o comércio eletrônico é regulado pela lei denominada 

“Electronic Commerce Act” 
545. Esta lei representa a adoção do que foi estabelecido na 

UECA. Portanto, não se repetirá o que já foi dito ao analisar esta última lei. 

 

 

1.4.3.1.4.8 Ontário 
 

É importante ressaltar algumas leis relevantes a este estudo, tendo em vista 

que vários julgados canadenses fazem referência a elas. Ao contrário da Província de 

Québec, a Província de Ontário está estruturada no sistema da Common Law, portanto, não 

há um Código Civil regulando a matéria contratual. Isto é feito com base nos casos 

julgados pelos juízes e tribunais (“leading cases”); no entanto, há algumas leis específicas 

(“statutory laws”) que valem a pena ser mencionadas neste trabalho. 
                                                
543 2000, c. 26, s. 1, também conhecida por “An act to facilitate electronic commerce.” Disponível em: 
<http://www.canlii.org/ns/laws/sta/2000c.26/20070614/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
544 R.S.N.W.T., c. C-17 de 31 de jan. de 1999. Disponível em: <http://www.canlii.org/nu/laws/sta/c-
17/20061207/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
545 S.Nu 2004, c. 7, s.1, de 1º de dez. de 2004. Disponível em: 
<http://www.canlii.org/nu/laws/sta/2004c.7/20061207/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
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Com relação à compra e venda, destaca-se a “Lei sobre Venda de Bens” 

(“Sale of Goods Act”) 
546, que disciplina as regras atinentes à formação contratual. Nos 

termos da seção 2547 deste diploma legal, são requisitos para a formação do contrato de 

compra e venda, o consentimento das partes e a consideration em dinheiro. 

De igual importância, a “Lei sobre Venda Internacional de Bens” 

(“International Sale of Goods Act”) 
548, que regula a aplicação das convenções das Nações 

Unidas, dentre as quais está a convenção sobre comércio eletrônico da CNUDMI. Cumpre 

ressaltar, contudo, que este diploma legal não se aplica às relações de consumo haja vista o 

que dispõe o art. 2º.549 

A lei de arbitragem (“Arbitration Act”) 
550

 adquire proporções enormes na 

realidade do comércio eletrônico, haja vista a cláusula compromissária que é comumente 

inserida nos contratos eletrônicos de adesão. Entretanto, a “Lei de Proteção do 

Consumidor” de Ontário diz que este diploma legal não é automaticamente aplicável às 

relações de consumo (seção 7.5551), isto é, depende da anuência do consumidor. 

O comércio eletrônico está disciplinado na lei denominada “Electronic 

Commerce Act” 
552, que dedica um capítulo especialmente aos contratos celebrados pela 

Internet denominado “Electronic Transactions and Electronic Agents”, adotando a UECA. 

Em outras palavras, este diploma legal confere validade aos contratos eletrônicos, ainda 

que celebrados por intermédio de agentes eletrônicos (seções 19.3553 e 20554). 

                                                
546 R.S.O. 1990, c. S1, de 31 de dez. de 1991, modificada em 1993, pela c. 27, s. 54. Disponível em: 
<http://www.canlii.org/on/laws/sta/s-1/20070614/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
547 “FORMATION OF THE CONTRACT - Sale and agreement to sell - 2.  (1) A contract of sale of goods is 
a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a money 
consideration, called the price, and there may be a contract of sale between one part owner and another.” 
Idem ibidem. 
548 R.S.O. 1990, c. I.10 de 31 de dez. de 1991. Disponível em: <http://www.canlii.org/on/laws/sta/i-
10/20070614/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
549 “This Convention does not apply to sales: (a) of goods bought for personal, family or household use, 
unless the seller, at any time before or at the conclusion of the contract, neither knew nor ought to have 
known that the goods were bought for any such use; […]”. Idem ibidem. 
550 S.O. 1991, c. 17 de 30 de abr. de 2007. Disponível em: <http://www.canlii.org/on/laws/sta/1991 
c.17/20070614/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
551 “7. (5)  Subsection 7 (1) of the Arbitration Act, 1991 does not apply in respect of any proceeding to which 
subsection (2) applies unless, after the dispute arises, the consumer agrees to submit the dispute to 
arbitration.” Disponível em: <http://www.canlii.org/on/laws/sta/2002c.30sch.a/20070614/whole.html>. 
Acesso em 20 de out. de 2008,. 
552 S.O. 2000, c. 17 de 16 de out. de 2000. Disponível em: <http://www.canlii.org/on/laws/sta/ 
2000c.17/20070516/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
553 “(3) A contract is not invalid or unenforceable by reason only of being in electronic form.” Idem ibidem. 
554 “20. A contract may be formed by the interaction of an electronic agent and an individual or by the 
interaction of electronic agents.” Idem ibidem. 
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Por fim, a proteção do consumidor é regulada na lei denominada 

“Consumer Protection Act” 
555

, este diploma legal é aplicável às relações jurídicas de 

consumo travada pelo consumidor556 de um lado; e, do outro, pelo fornecedor557. 

Além desta limitação subjetiva, a Lei de Proteção do Consumidor da 

Província de Ontário traz uma limitação espacial, ou seja, só é aplicável quando o 

consumidor resida nesta província (seção 2.1558). Este é um obstáculo à consolidação do 

comércio eletrônico, pois a internet, por exemplo, facilita a contratação entre partes que 

residam em locais distintos não havendo um controle efetivo sobre isso. 

Quanto à cláusula compromissária, este diploma legal determina a 

invalidade da cláusula arbitral nos contratos de consumo (seção 7559) quando represente um 

óbice ao acesso à justiça ou dificulte à defesa do consumidor em juízo. Em outras palavras, 

iniciado o procedimento de arbitragem, este só poderá progredir se o consumidor 

concordar. 

Outra regra importante a ser ressaltada diz respeito à seção 11560, que traz a 

regra da interpretação mais favorável ao consumidor quando haja ambigüidade tal a gerar 

diversas interpretações da mesma cláusula contratual. 

Outrossim, destacam-se as seções 37 – 40, que regulam os contratos 

celebrados pela internet. Este capítulo da Lei de Proteção do Consumidor da Província de 

Ontário, adicionado em 2002, tomou por base a Lei Modelo sobre Contratos de Compra e 

Venda pela Internet (cf. item 1.4.3.1.3 deste subcapítulo). 

                                                
555 S.O. 2002, c. 30 de 30 de jul. de 2005. Disponível em: <http://www.canlii.org/on/laws/sta/ 
2002c.30sch.a/20070614/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
556 “‘consumer’ means an individual acting for personal, family or household purposes and does not include a 
person who is acting for business purposes;” Idem ibidem. 
557 “‘supplier’ means a person who is in the business of selling, leasing or trading in goods or services or is 
otherwise in the business of supplying goods or services, and includes an agent of the supplier and a person 
who holds themself out to be a supplier or an agent of the supplier;” Idem ibidem. 
558 “2. (1)  Subject to this section, this Act applies in respect of all consumer transactions if the consumer or 
the person engaging in the transaction with the consumer is located in Ontario when the transaction takes 
place.” Idem ibidem.   
559 “7. (1) The substantive and procedural rights given under this Act apply despite any agreement or waiver 
to the contrary.  2002, c. 30, Sched. A, s. 7 (1). Limitation on effect of term requiring arbitration (2)  Without 
limiting the generality of subsection (1), any term or acknowledgment in a consumer agreement or a related 
agreement that requires or has the effect of requiring that disputes arising out of the consumer agreement be 
submitted to arbitration is invalid insofar as it prevents a consumer from exercising a right to commence an 
action in the Superior Court of Justice given under this Act.  2002, c. 30, Sched. A, s. 7 (2).” Disponível em: 
<http://www.canlii.org/on/laws/sta/2002c.30sch.a/20070614/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
560 “11. Any ambiguity that allows for more than one reasonable interpretation of a consumer agreement 
provided by the supplier to the consumer or of any information that must be disclosed under this Act shall be 
interpreted to the benefit of the consumer.” Disponível em: 
<http://www.canlii.org/on/laws/sta/2002c.30sch.a/20070614/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
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Semelhantemente à lei modelo, a Lei de Proteção do Consumidor da 

Província de Ontário enfatiza o direito à informação antes da conclusão do contrato, 

incluindo a obrigação de o fornecedor obter do consumidor a manifestação expressa de sua 

aceitação ou recusa ao contrato (seção 38.2561). Além disso, este diploma legal obriga o 

fornecedor a entregar uma cópia do contrato impresso (seção 39562). 

Quanto ao direito de arrependimento (seção 40563), este diploma legal 

adotou o que fora estabelecido pela Lei Modelo, ou seja, o prazo para exercitar o direito de 

arrependimento é de 07 (sete) dias depois de o consumidor ter recebido uma cópia do 

contrato por escrito. Este prazo é estendido para 30 (trinta) dias se o fornecedor não 

cumprir o que estabelece a seção 39 (entrega da cópia do contrato). 

Ao contrário do que se observou em algumas províncias canadenses e no 

Território de Nunavut, Ontário conta com uma legislação adequada aos anseios dos 

consumidores haja vista as peculiaridades do comércio eletrônico. 

 

 

1.4.3.1.4.9 Québec 
 

Preliminarmente é importante ressaltar que a Província de Québec faz parte 

do Civil Law, assim como o sistema jurídico brasileiro, daí inúmeras semelhanças entre 

estes dois ordenamentos jurídicos. De sorte que a disciplina jurídica acerca dos contratos 

está no Código Civil de Québec.564 

O Código Civil quebequense é estruturado em 10 (dez) livros, quais sejam: 

- Livro 1 (Das pessoas); - Livro 2 (Família); - Livro 3 (Sucessão); - Livro 4 (Propriedade); 

- Livro 5 (Obrigações); - Livro 6 (Prioridades e Hipotecas); - Livro 7 (Prova); - Livro 8 

(Da Prescrição); - Livro 9 (Da Publicidade dos Direitos); - Livro 10 (Direito Internacional 

Privado). 

                                                
561 “(2) The supplier shall provide the consumer with an express opportunity to accept or decline the 
agreement and to correct errors immediately before entering into it.” Disponível em: 
<http://www.canlii.org/on/laws/sta/2002c.30sch.a/20070614/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
562 “(1) A supplier shall deliver to a consumer who enters into an internet agreement a copy of the agreement 
in writing within the prescribed period after the consumer enters into the agreement.” Idem ibidem. 
563 “Cancellation of internet agreement - 40.  (1)  A consumer may cancel an internet agreement at any time 
from the date the agreement is entered into until seven days after the consumer receives a copy of the 
agreement if, (a) the supplier did not disclose to the consumer the information required under subsection 38 
(1); or (b)    the supplier did not provide to the consumer an express opportunity to accept or decline the 
agreement or to correct errors immediately before entering into it.  2002, c. 30, Sched. A, s. 40 (1). Same      
(2)  A consumer may cancel an internet agreement within 30 days after the date the agreement is entered into, 
if the supplier does not comply with a requirement under section 39.” Idem ibidem. 
564 L.Q. 1991, c.64. 
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Semelhantemente à dogmática contratual brasileira, os contratos565 estão 

disciplinados dentro do Livro das Obrigações, que no Direito quebequense é o Livro 5, 

Capítulo II (Dos Contratos). Merece atenção a seção III (Formação dos Contratos), dentro 

do capítulo V (Das modalidades de Obrigação), arts. 1.385 a 1.424. 

Os requisitos de validade de um contrato, conforme o art. 1.385 do C.C. de 

Québec566, são: consentimento567, objeto568 e causa569. A partir da análise deste dispositivo, 

percebe-se que vigora o princípio da liberdade de forma, que passa a ser da substância do 

ato apenas quando a lei mencione determinada forma específica para a celebração do 

contrato. A partir deste princípio, o contrato eletrônico pode ser validado; porque a 

manifestação de vontade pode ser expressa ou tácita (art. 1.368 do C.C. de Québec). 

Quanto ao momento e local de formação do contrato, o art. 1.387570, o 

ordenamento quebequense adota a teoria da recepção. 

 Assim, quando a relação jurídica se der entre empresários ou particulares, 

sendo que tal relação não decorra do exercício de sua profissão, a lei aplicável é o C.C. de 

Québec. 

Entretanto, se a relação jurídica for de consumo, além dos dispositivos do 

C.C. de Québec, aplica-se, também, a legislação específica de proteção do consumidor, isto 

é, a Loi sur la Protection du Consommateur
571. Esta lei é aplicada sempre que se verifique 

uma relação de consumo, de um lado o consumidor572 e do outro, o fornecedor573. 

                                                
565 Vide a definição de contratos do art. 1.378 do C.C. de Québec: “Le contrat est un accord de volonté, par 
lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.” 
566 “Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à 
moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa 
formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de 
son essence qu'il ait une cause et un objet.” 
567 C.C. de Québec: “Art. 1.399. Le consentement doit être libre et éclairé.” 
568 C.C. de Québec: “Art. 1.412: L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les parties au 
moment de sa conclusion, telle qu'elle ressort de l'ensemble des droits et obligations que le contrat fait 
naître.” 
569 C.C. de Québec: “Art. 1.410: La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le 
conclure. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée.” 
570 “Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, 
quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver 
leur accord sur certains éléments secondaires.” 
571 L.Q.R., c. P-40, s.1 de 17 de abr. de 1987. Disponível em: < 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_40_1/P40_1.
html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
572 “1. [...]e)  ‘consommateur’: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un 
service pour les fins de son commerce;” Idem ibidem. 
573 “1. [...]g)  ‘fabricant’: une personne qui fait le commerce d'assembler, de produire ou de transformer des 
biens, notamment: i.  une personne qui se présente au public comme le fabricant d'un bien; ii.  lorsque le 
fabricant n'a pas d'établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à 
l'extérieur du Canada ou une personne qui permet l'emploi de sa marque de commerce sur un bien;” Idem 

ibidem. 
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No que diz respeito à cláusula compromissária comumente utilizada nos 

contratos de adesão eletrônicos, esta lei proíbe que seja inserida nos contratos de consumo 

(art. 11.1574). Todavia este dispositivo foi recentemente acrescentado em 2006,575 tendo em 

vista os abusos dos fornecedores que impõem aos consumidores a arbitragem como único 

meio de solução de controvérsias. Após esta alteração legislativa, o consumidor terá a 

faculdade de escolher entre solucionar o litígio através da arbitragem ou recorrer ao 

Judiciário. Proibindo-se, também, a cláusula que estabelece a lei aplicável (“choice-of-

law”) que não tenha sido emanada do Parlamento Canadense ou de Québec (art. 19576). Por 

fim, a cláusula de eleição de foro não pode ser oposto ao consumidor se não tenha sido 

inserida no contrato por um ato notarial (art. 22.1577). 

Outra regra importante, que está de acordo com o que vigora na Europa e no 

Brasil, é a interpretação contra proferentem estabelecida no art. 17.578 Esta regra, de acordo 

com o que dispõe o texto legal, só é cabível em caso de dúvida ou ambigüidade de 

determinada cláusula contratual. 

De acordo com a Legislação quebequense, os contratos devem ser redigidos 

de forma clara e legível, no idioma francês (art. 26) em duplicidade no mínimo e em papel 

(art. 25579). A parte final deste dispositivo pode representar um entrave ao comércio 

eletrônico. No entanto, a lei específica sobre o impacto das novas tecnologias no Direito 

quebequense resolve este impasse. 

Quanto ao comércio eletrônico, vigora a “Lei para Estabelecer um Quadro 

Legal para as Tecnologias de Informação” (“Loi concernant le Cadre Juridique des 

Technologies de L’Information” 
580, que se dedica bastante a regular os requisitos para a 

validade de um documento eletrônico. Esta lei adotou os princípios e as regras da UECA 

(cf. item 1.4.3.1.3 deste subcapítulo). Desta forma, confere plena validade aos documentos 

                                                
574 “Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d'imposer au consommateur l'obligation de soumettre un 
litige éventuel à l'arbitrage, soit de restreindre son droit d'ester en justice, notamment en lui interdisant 
d'exercer un recours collectif, soit de le priver du droit d'être membre d'un groupe visé par un tel recours. Le 
consommateur peut, s'il survient un litige après la conclusion du contrat, convenir alors de soumettre ce litige 
à l'arbitrage.” Idem ibidem. 
575 C.56, s. 2. 
576 “Une clause d'un contrat assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu'une loi du 
Parlement du Québec ou du Canada est interdite.” Disponível em: < 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_40_1/P40_1.
html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
577 “Une élection de domicile en vue de l'exécution d'un acte juridique ou de l'exercice des droits qui en 
découlent est inopposable au consommateur, sauf si elle est faite dans un acte notarié.” Idem ibidem. 
578 “En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur.” Idem ibidem. 
579 “Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double et sur support papier.” 
580 L.R.Q., c. C-1.1, s.1 de 1º de abr. de 2002.  
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eletrônicos (art. 9) e obriga o fornecedor a dar ciência ao consumidor de possíveis erros 

materiais antes de concluir a contratação (art. 35). 

A seção 1.1 sobre contratos à distância foi revogada. Esta lacuna deixa o 

consumidor desprotegido, pois estava previsto o direito de arrependimento no art. 54.8, nos 

mesmos moldes da Dir. 997/7/CE. Contudo, hoje, não há previsão legal do direito de 

arrependimento na Legislação quebequense. 

 

 

1.4.3.1.4.10 Saskatchewan 
 

A proteção consumerista na Província de Saskatchewan está na lei 

denominada “Consumer Protection Act” 
581, de 1º de janeiro de 1997. Esta lei é aplicável 

às relações de consumo, ou seja, quando esteja de um lado o consumidor582 e do outro, o 

fornecedor583 tendo por objeto um produto584 ou serviço585. 

Esta lei foi alterada em 2002 para inserir uma parte específica sobre os 

contratos de consumo celebrados pela internet.586 Esta alteração legislativa incorporou os 

princípios e dispositivos da Lei Modelo sobre Contratos de Compra e Venda pela Internet 

(cf. item 1.4.3.1.3 deste subcapítulo). 

Desta forma, a lei de proteção do consumidor da Província de Saskatchewan 

prevê um rol extensivo das informações que devam ser prestadas ao consumidor (s. 75.52); 

obriga o fornecedor a entregar uma cópia do contrato ao consumidor (s. 75.6) em 15 dias 

após a conclusão do contrato; prevê o direito de arrependimento (s. 75.61) em até 07 (sete) 

dias caso haja falha no dever de informação, caso não tenha dado oportunidade para o 

consumidor manifestar expressamente sua anuência ao contrato ou sua rejeição, 

                                                
581 S.S. 1996, c. C-30.1 de 1º de jan. de 1997: “An Act respecting Marketplace Practices, Consumer Product 

Warranties and Unsolicited Goods and Credit Cards.” Disponível em: <http://www.canlii.org/sk/laws/sta/c-
30.1/20070614/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
582 “S. 3. In this Part: (a) ‘consumer’ means an individual that participates or may participate in a transaction 
involving goods or services;” Idem ibidem. 
583 “S. 3. In this Part: […] (g) ‘supplier’ means a person who, as principal or agent, carries on the           
business of: (i) selling, leasing or otherwise providing goods or services on a retail basis; (ii)    
manufacturing, importing, producing or assembling goods; or (iii)   distributing goods or services;” 
584 “S. 3. In this Part: […] (d) ‘goods’ means personal property, including fixtures, ordinarily used for           
personal, family or household purposes that have been or may be sold, leased or otherwise provided by a 
supplier to a consumer;” Disponível em: <http://www.canlii.org/sk/laws/sta/c-30.1/20070614/whole.html>. 
Acesso em 20 de out. de 2008. 
585 “S. 3. In this Part: […] (f) ‘services’ means services ordinarily provided for personal, family or           
household purposes that have been or may be sold, leased or otherwise provided by a supplier to a 
consumer;” Idem ibidem. 
586 2002, c.16, s.6; 2006, c.5, s.16. “Part IV.1 Internet Sales Contract” (seções 75.5 a 75.91). 
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estendendo para 30 (trinta) dias caso o fornecedor não tenha entregado uma cópia do 

contrato ao consumidor; que pode ainda cancelar o contrato, caso o fornecedor não efetue a 

entrega do bem ou não inicie a prestação dos serviços em até 30 dias após a conclusão do 

contrato. Contudo, o Judiciário pode impedir o exercício do direito de arrependimento 

(s.75.62). Este dispositivo restringe ainda mais o direito de arrependimento nesta província 

canadense.  

Além desta parte dentro da lei de proteção do consumidor, a Província de 

Saskatchewan disciplina o comércio eletrônico através da “Lei sobre Informação 

Eletrônica e Documentos” (“Electronic Information and Documents Act”) 
587, de 1º de 

novembro de 2000, que tomou por base os princípios e dispositivos da UECA (cf. item 

1.4.3.1.1 deste subcapítulo). 

Portanto, esta lei confere efeitos legais aos documentos eletrônicos (s. 6); 

deixa claro que o uso de meios eletrônicos é facultativo às partes, mas tal consentimento 

pode ser inferido pelo comportamento (s. 7); estabelece o princípio da equivalência 

funcional entre os documentos eletrônicos e os em papel (s. 08 a 13); estabelece a 

equivalência entre assinatura eletrônica e a de próprio punho, sem definir uma tecnologia 

específica (s. 14); traz dispositivos sobre cópia, coleta e armazenamento de informações 

em meio eletrônico (seções. 15 a 17). Não é prudente repetir as regras que já foram 

analisadas quando se descreveu a UECA supra. 

Ressalte-se, no entanto, o capítulo 18 da Lei sobre Informação Eletrônica e 

Documentos de Saskatchewan, que se dedica à formação contratual por meio eletrônico, 

também nos moldes do que estabelece a UECA. Em síntese, a lei provinciana confere 

validade aos contratos eletrônicos (s. 18), inclusive dos contratos celebrados através dos 

agentes eletrônicos (s. 19); estabelece a obrigatoriedade de possibilitar a identificação de 

eventuais erros, bem como sua correção antes da conclusão do negócio (s. 20); prevê o 

tempo e lugar de envio e recebimento das mensagens eletrônicas (s. 21); e traz disposições 

sobre contrato de transporte de bens (s. 22). 

Apesar do direito de arrependimento ser restrito, como o é nas demais 

províncias e territórios canadenses, o consumidor encontra amparo através do extenso rol 

de informações a que tem direito de receber do fornecedor, antes da conclusão do contrato 

e da possibilidade de corrigir os eventuais erros materiais. 

 

                                                
587 S.S. 2000, c. E-7.22 de 1º de nov. de 2000. Disponível em: <http://www.canlii.org/sk/laws/sta/e-
7.22/20070516/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
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1.4.3.1.4.11 Terra Nova e Labrador  
 

Nesta Província, a proteção do consumidor, até 2008, era regulada pela “Lei 

de Proteção do Consumidor” (“Consumer Protection Act”) 
588. À semelhança do que 

ocorre nas Províncias Ilha do Príncipe Eduardo, Nova Escócia, Nunavut, esta legislação 

concentra-se a disciplinar o crédito ao consumo. Todavia, esta lei não está mais em vigor, 

porque foi substituída por outra lei, a “Cost of Consumer Credit Disclosure Act” 
589. 

Quanto ao comércio eletrônico, a “Electronic Commerce Act
590

, que toma 

por base o que estabelece a UECA (cf. item 1.4.3.1.1 deste subcapítulo). O objetivo desta 

lei é claramente definido, ou seja, remover as barreiras ao uso de comunicação eletrônica, 

e, assim, estimular o comércio eletrônico conferindo-o maior segurança jurídica. 

Todavia, a proteção do consumidor está debilitada diante de uma ausência 

de regulamentação específica. 

 

 
1.4.3.1.4.12 Territórios do Noroeste 
 

Este Território ainda não adotou nenhuma lei específica sobre comércio 

eletrônico. Quanto à legislação consumerista, destaca-se a “Consumer Protection Act” 
591

, 

que estabelece uma proteção tímida ao consumidor, concentrando-se no crédito ao 

consumo e nos contratos “diretos” (seções 73 a 79), ou seja, aqueles que são realizados 

pelo consumidor que se desloca até o estabelecimento comercial do fornecedor. Nesta 

hipótese, vigora o direito de arrependimento, em até 10 dias, sendo desnecessário 

demonstrar um motivo para tanto nos termos da seção 76. 

Em suma, o consumidor encontra-se fragilizado neste Território canadense, 

haja vista que a compra e venda via internet caracteriza-se pelo meio de comunicação 

empregado que permite a comunicação à distância (“contratos à distância”).  

                                                
588 RSNL 1990, c. C-31: “An act to provide for the protection of buyers of consumer goods and for the fair 

disclosure of the cost of credit”, de 1990, sendo alterada diversas vezes, sendo a última em 2004 (s.17, 2004 
c.36 s.7). Disponível em: <http://www.canlii.org/nl/laws/sta/c-31/20080818/whole.html>. Acesso em 20 de 
out. de 2008. 
589 S.N.L. 2008, c. C-37.0001. Disponível em: <http://www.canlii.org/nl/laws/sta/c-
37.0001/20080818/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
590 SNL 2001, c. E-5.2: “An act to facilitate electronic commerce by removing barriers to the use of 

electronic communication”, de 13 de dez. de 2001. Disponível em: <http://www.iijcan.org/nl/laws/sta/e-
5.2/20051121/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
591 R.S.N.W.T. 1988, c. C-17, sendo alterada em 1º de out. de 2003 (SI-005-2003). Disponível em: 
<http://www.canlii.org/nt/laws/sta/c-17/20070614/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
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1.4.3.1.4.13 Yukon 
 

Este território adota lei específica sobre comércio eletrônico (“Electronic 

Commerce Act” 
592

), que assim como as demais legislações das províncias e territórios 

canadense, esta se inspirou na UECA (item 1.4.3.1.1 deste subcapítulo). Em sua parte 1, 

encontram-se as disposições sobre retenção de informações em meios eletrônicos, 

conferindo efeitos jurídicos aos documentos eletrônicos (s. 5), uso facultativo dos meios 

eletrônicos (s. 6), etc. A parte 2, por sua vez, disciplina a comunicação dos documentos 

eletrônicos, ou seja, da formação e validade dos contratos eletrônicos (s. 20), agentes 

eletrônicos (s. 21), erros (s. 22), etc. Por fim, na parte 3, disciplina-se o transporte de 

mercadorias. Não cabe aqui repetir o que foi dito acerca da UECA e de outras províncias 

que adotaram esta Lei Uniforme sobre Comércio Eletrônico. 

Quanto à proteção do consumidor, ressalte-se a insuficiência da lei 

denominada “Consumer Protection Act” 
593

, por se concentrar no crédito ao consumo. 

Desta forma, vale o que foi dito com relação aos Territórios do Noroeste, isto é, o 

consumidor está fragilizado diante da contratação eletrônica. 

 

 
1.4.3.2 Estados Unidos 
 

Preliminarmente, é preciso ressaltar a estrutura político-jurídica dos Estados 

Unidos, que é uma república federal presidencialista594. Em outras palavras, a Constituição 

dos Estados Unidos595 estabelece poderes específicos ao governo federal (composto de um 

rol taxativo e bem restrito); sendo que todos os poderes não-delegados ao governo federal 

ficam por conta dos Estados. 

Por isso, cada um dos cinqüenta Estados dos Estados Unidos tem sua 

própria constituição, estrutura de governo, códigos legais e sistema judiciário próprios. Isso 

significa que cada uma destas Unidades federativas norte-americanas disciplina legalmente 

                                                
592 R.S.Y. 2002, c. 66, s. 1, 2002. Disponível em: <http://www.canlii.org/yk/laws/sta 
/66/20060728/whole.html>. Acesso em 20 de out. de 2008. 
593 R.S.Y. 2002, c.40. 
594 O sistema norte-americano é similar ao canadense, pois ambos são federações. No entanto, a forma de 
governo canadense é monarquia, enquanto que a forma de governo norte-americana é república 
presidencialista. 
595 The US Constitution - Emenda X (1791): “Amendment X. The powers not delegated to the United States 
by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.” 
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o comércio eletrônico. Tal situação acarreta em constantes conflitos de leis e jurisdição 

estaduais. 

Há algumas legislações norte-americanas sobre comércio eletrônico em 

sentido amplo que devem ser analisadas, muitas das quais foram pioneiras, influenciando 

produção legislativa nesta área em nível global. 

Portanto, note-se uma forte influência da Legislação norte-americana sobre 

comércio eletrônico e assinatura digital em muitos países, em especial no Canadá; mas, 

também, muitos países da América Latina (cf. subcapítulo 1.4.2) e Ásia (cf. subcapítulo 

1.4.4). Daí a importância deste estudo, que não pretende ser completo, mas dedica-se às 

legislações mais relevantes e comumente citadas na jurisprudência sobre comércio 

eletrônico. 

 

 

1.4.3.2.1 “Millenium Digital Commerce Act” 
 

Tendo em vista a estrutura federativa norte-americana evidenciada pela 

vasta capacidade legiferante dos Estados, que tem competência para legislar sobre 

comércio (inclusive o comércio eletrônico), acarreta insegurança jurídica na medida em 

que se acirram os eventuais conflitos de leis e de jurisdição dentro de um mesmo país. Por 

isso, houve diversas tentativas de uniformizar a disciplina jurídica sobre comércio 

eletrônico, como, por exemplo, o Millenium Digital Commerce Act. 

Esta lei596 enfatiza a importância do comércio eletrônico, colocando-o na 

ordem do dia como uma matéria a ser tratada com atenção especial pelos Estados Unidos. 

Tendo tomado por base a Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico, o que foi 

deixado expresso nos “considerandos” desta lei. 

A finalidade desta lei é regular o comércio eletrônico interestadual, ou seja, 

entre indivíduos que residam em Estados distintos e utilizam a internet como meio de 

comunicação para realizar os negócios. Desta forma, os objetivos (s. 3) 597 desta lei são: 1) 

incentivar o comércio eletrônico apoiando as forças de mercado (liberalismo); 2) promover 

                                                
596 Senate Bill 761 de 25 de mar. de 1999. “To regulate interstate commerce by electronic means by 
permitting and encouraging the continued expansion of electronic commerce through the operation of free 
market forces, and other purposes.” Disponível em: <http://thomas.loc.gov/cgi-
bin/query/C?c106:./temp/~c106ANJKX8>. Acesso em 10 de nov. de 2007. 
597 Idem ibidem. 
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a validade dos negócios eletrônicos, a segurança e confiança598; 3) esclarecer aspectos 

principais sobre os documentos e assinatura eletrônicos; 4) reconhecer o princípio da 

autonomia privada possibilitando que as partes elejam a tecnologia a ser empregada; e 5) 

promover o desenvolvimento consistente das regras federais, tendo em vista a divergência 

entre as legislações estaduais norte-americanas.599 

Esta lei resultou da iniciativa dos Senadores Abraham e Eshoo, que 

pretenderam estabelecer, dentre outros, alguns requisitos para a validade do documento 

eletrônico e da assinatura eletrônica (s. 5). 

O Congresso600, ao aprovar esta lei, ressaltou sete pontos fundamentais que 

chamaram a atenção do Legislador para os aspectos jurídicos do comércio eletrônico, a 

saber: 1) o crescimento do comércio eletrônico, inclusive nas transações governamentais, 

representando uma importante fonte de renda; 2) o âmbito espacial de atuação do setor 

privado está em constante crescimento, atingindo toda a Nação norte-americana, daí a 

necessidade de regulamentação do comércio eletrônico em nível federal; 3) a constante 

evolução tecnológica demanda uma regulamentação fundada nos princípios da 

neutralidade tecnológica, principiológica e com base nos anseios do mercado; 4) a 

sociedade da informação demanda uma reestruturação dos institutos tradicionais do direito, 

bem como das políticas públicas a serem adotadas; 5) as leis estaduais podem gerar 

obstáculos ao crescimento do comércio eletrônico, por isso, é necessário que a legislação 

federal traga um amparo legal consistente para servir de base a todos os Estados da 

Federação, diminuindo e eliminando as incertezas e inseguranças jurídicas em torno do 

comércio eletrônico; por isso, pretende-se buscar a uniformidade entre as jurisdições 

estaduais, na medida em que os Estados passem a adotar os princípios estabelecidos na lei 

federal; 6) a proteção do consumidor deve ocupar lugar de destaque, principalmente, no 

que diz respeito ao conflito de leis e de jurisdição; 7) há diversas tecnologias para o uso da 

assinatura eletrônica tanto pelo setor privado, quanto pelo setor público; desta forma, os 

                                                
598 Haja vista o disposto na s. 6: “INTERSTATE CONTRACT CERTAINTY. (a) INTERSTATE 
COMMERCIAL CONTRACTS- A contract relating to an interstate transaction shall not be denied legal 
effect solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation.” Idem ibidem. 
599 Neste sentido é a subseção “d” da seção 6 (sobre Segurança na Contratação Interestadual): “(c) NOT 
PREEMPT STATE LAW- Nothing in this section shall be construed to preempt the law of a State that enacts 
legislation governing electronic transactions that is consistent with subsections (a) and (b). A State that 
enacts, or has in effect, uniform electronic transactions legislation substantially as reported to State 
legislatures by the National Conference of Commissioners on Uniform State Law shall be deemed to have 
satisfied this criterion, provided such legislation as enacted is not inconsistent with subsections (a) and (b).” 
idem ibidem. 
600 Idem ibidem, s. 2. 



 275 

Estados devem permitir o uso de quaisquer tecnologias de autenticação desde que 

apropriadas e adequadas aos padrões mínimos de segurança e confiabilidade. 

Este pode ser considerado o primeiro passo para a consolidação do 

comércio eletrônico em nível federal. 

 

 

1.4.3.2.2 “Electronic Signatures in Global and National Commerce Act" 
 

Esta lei é, também, conhecida como “An act to facilitate the use of 

electronic records and signatures in interstate or foreign commerce” 
601

, de 24 de janeiro 

de 2000, dedica-se à uniformizar a disciplina jurídica acerca do comércio eletrônico 

interestadual e internacional, conforme o seu próprio título diz. A preocupação em 

uniformizar tais regras jurídicas justifica-se dado à facilidade da comunicação face ao 

desenvolvimento das novas tecnologias, em que o comércio entre os Estados norte-

americanos e entre países distintos (contratos internacionais) intensificou-se. 

Assim, esta lei viabilizou maior segurança jurídica na medida em que, 

sendo federal, padroniza os critérios para a validade dos documentos eletrônicos e 

assinatura eletrônica, acrescentando os parágrafos 7001 a 7031 no Código dos Estados 

Unidos (15 U.S.C.). 

O § 101 desta lei, que trouxe a regra de validade dos contratos, assinaturas e 

documentos eletrônicos, acrescentou esta regra de validade geral (“General rule of 

validity”) no § 7001 do U.S.C. Portanto, nos termos destes dispositivos, os contratos 

eletrônicos são válidos teoricamente, salvo se houver algum vício de consentimento ou 

social, e. g. o erro na contratação eletrônica por intermédio dos agentes eletrônicos pode 

acarretar à anulação da transação eletrônica. 

Este dispositivo da Lei sobre Assinatura Eletrônica no Comércio Global e 

Nacional ressalta a validade destes contratos, inclusive nas relações jurídicas de consumo. 

Todavia, os fornecedores deverão tomar algumas cautelas, tais como: - obter a 

manifestação expressa de anuência ao uso dos meios eletrônicos pelo consumidor602; - 

fornecer as informações descritas na lei antes de concluir o contrato. Todavia, a própria lei 

                                                
601 MANN, Ronald J. Electronic Commerce: 2002-2003 ..., op. cit., p. 55 – 61. 
602 Consumidor é definido por esta lei: “Sec. 106 [15 U.S.C. § 7006] Definitions. For purposes of this title: 
(1) CONSUMER- The term `consumer' means an individual who obtains, through a transaction, products or 
services which are used primarily for personal, family, or household purposes, and also means the legal           
representative of such an individual.” In: MANN, Ronald J. Electronic Commerce: Statutory and Regulatory 

Supplement…, op. cit., p. 60. 
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flexibiliza este requisito dizendo que ele pode ser obtido através do comportamento do 

consumidor (s. 101, par. (1) (C) (ii)).603 Percebe-se, logo de início, a semelhança deste 

diploma com a Lei Uniforme sobre Comércio Eletrônico (UECA) do Canadá. 

Além disso, esta lei estabelece que a retenção dos contratos e informações 

deva ser feita de maneira a garantir a integridade (ou seja, a informação deve ser mantida 

intacta como no original) e a acessibilidade (isto é, estes documentos devem ficar 

disponíveis ao público para posterior consulta), nos termos da s. 101, par. (2) (d).604 

Esta lei menciona ainda os serviços notariais e de certificação eletrônicos na 

s. 101, par. (4) (g) 605, conferindo validade à assinatura do notário ou pessoa responsável 

por estes serviços. 

Enfim, esta lei traz algumas regras a serem adotadas pelas legislações de 

cada Estado norte-americano. Ressaltem-se, ainda, as regras específicas sobre a assinatura 

eletrônica nas transações internacionais (s. 301, que alterou a s. 7031 do U.S.C.), para 

reconhecer juridicamente as assinaturas eletrônicas no contexto global. 

As regras a serem estabelecidas nas legislações estaduais devem ter como 

norte: 1) a busca pela eliminação dos obstáculos trazidos pelos meios tradicionais baseados 

no papel, seguindo as Leis Modelos da CNUDMI; 2) permitir que as partes utilizem a 

tecnologia de autenticação adequada, garantindo o reconhecimento e eficácia das 

transações realizadas; 3) permitir que os documentos eletrônicos sejam utilizados como 

prova em procedimentos judiciais; e 4) não-discriminar as assinaturas eletrônicas e 

tecnologias de autenticação eletrônica de outras jurisdições.606  

                                                
603 “(ii) consents electronically, or confirms his or her consent electronically, in a manner that reasonably                    
demonstrates that the consumer can access information in the electronic form that will be used to                
provide the information that is the subject of the consent;” Idem ibidem, p. 56. 
604 “(d) RETENTION OF CONTRACTS AND RECORDS - (1) ACCURACY AND ACCESSIBILITY- If a 
statute, regulation, or other rule of law requires that a contract or other record relating to a transaction in or 
affecting interstate or foreign commerce be retained, that requirement is met by retaining an electronic record 
of the information in the contract or other record that-- (A) accurately reflects the information set forth in the 
contract or other record; and (B) remains accessible to all persons who are entitled to access by statute, 
regulation, or rule of law, for the period required by such statute, regulation, or rule of law, in a form that is 
capable of being accurately reproduced for later reference, whether by transmission, printing, or otherwise.” 
Idem ibidem, p. 56. 
605 “(g) NOTARIZATION AND ACKNOWLEDGMENT- If a statute, regulation, or other rule of law 
requires a signature or record relating to a transaction in or affecting interstate or foreign commerce to be 
notarized, acknowledged, verified, or made under oath, that requirement is satisfied if the electronic signature 
of the person authorized to perform those acts, together with all other information required to be included by 
other applicable statute, regulation, or rule of law, is attached to or logically associated with the signature or 
record.” Idem ibidem, p. 57. 
606 “SEC. 301. PRINCIPLES GOVERNING THE USE OF ELECTRONIC SIGNATURES IN 
INTERNATIONAL TRANSACTIONS. (a) PROMOTION OF ELECTRONIC SIGNATURES- (1) 
REQUIRED ACTIONS- The Secretary of Commerce shall promote the acceptance and use, on an 
international basis, of electronic signatures in accordance with the principles specified in paragraph (2) and in 
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1.4.3.2.3 “Uniform Computer Information Transactions Act” (UCITA) 
 

Também com a finalidade de padronizar a disciplina jurídica do comércio 

eletrônico, a UCITA foi uma tentativa de criar regras claras e uniformes sobre transações 

eletrônicas, tais como as licenças de uso de programa de computador, os contratos 

eletrônicos, etc. Contudo, esta tentativa não foi bem-sucedida, sendo criticada ferozmente 

pelas organizações de defesa dos consumidores porque a UCITA enfraqueceria a proteção 

dos consumidores online.
607

 Todavia, a s. 105 (c)608 determina a prevalência das normas de 

proteção do consumidor caso haja conflito com a UCITA. 

Assim, esta lei somente foi adotada pelo Estado da Virgínia e de 

Maryland609. 

Ela está estruturada em 09 partes: - parte 1 (disposições gerais); - parte 2 

(formação dos contratos e termos contratuais); - parte 3 (construção); - parte 4 (garantias); 

- parte 5 (transferência de interesses e direitos); - parte 6 (execução); - parte 7 

(inadimplemento contratual); - parte 8 (remédios610); e, - parte 9 (disposições diversas). 

Assim como determinam a Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio 

eletrônico e demais legislações estudadas neste trabalho, esta lei estabelece a validade dos 

                                                                                                                                              
a manner consistent with section 101 of this Act. The Secretary of Commerce shall take all actions necessary 
in a manner consistent with such principles to eliminate or reduce, to the maximum extent possible, the 
impediments to commerce in electronic signatures, for the purpose of facilitating the development of 
interstate and foreign commerce. (2) PRINCIPLES- The principles specified in this paragraph are the 
following: (A) Remove paper-based obstacles to electronic transactions by adopting relevant principles from 
the Model Law on Electronic Commerce adopted in 1996 by the United Nations Commission on 
International Trade Law. (B) Permit parties to a transaction to determine the appropriate authentication 
technologies and implementation models for their transactions, with assurance that those technologies and 
implementation models will be recognized and enforced. (C) Permit parties to a transaction to have the 
opportunity to prove in court or other proceedings that their authentication approaches and their transactions 
are valid. (D) Take a nondiscriminatory approach to electronic signatures and authentication methods from 
other jurisdictions.” In: MANN, Ronald J. Electronic Commerce: Statutory and Regulatory Supplement…, 
op. cit., p. 61. 
607 MANN, Ronald J. Electronic Commerce..., op. cit., p. 433 – 476. Afirma-se que esta lei, a UCITA, foi 
estabelecida para favorecer os interesses dos titulares dos direitos autorais relativos aos programas de 
computador. Disponível em: <http://www.gnu.org/philosophy/ucita.html>, por isso, ela é altamente 
prejudicial aos direitos dos consumidores em geral. 
608 “(c) Except as otherwise provided in subsection (d), if this [Act] or a term of a contract under this [Act} 
conflicts with a consumer protection statute [or administrative rule], the consumer protection statute [or rule] 
governs”. Idem ibidem, p. 441. O autor esclarece que este dispositivo pretende eliminar qualquer dúvida 
quanto ao predomínio das leis protetoras dos consumidores, para incentivar a adoção da UCITA por todos os 
Estados norte-americanos. 
609 The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL). Disponível em: 
<http://www.nccusl.org/Update/uniformact_factsheets/uniformacts-fs-ucita.asp>.  
610 Este termo significa os instrumentos legais disponíveis caso ocorra algum vício do consentimento ou 
social representando um defeito contratual, são exemplos de remédios nestes sentido no Common Law: a 
rescisão contratual, revisão contratual, liquidação em perdas e danos, ações inibitórias, remédios por fraudes. 
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documentos e contratos eletrônicos, até mesmo aqueles celebrados através dos agentes 

eletrônicos (s. 107). 

Esta lei é muito extensa e completa, ela aborda as principais questões 

problemáticas em torno da contratação eletrônica. Desta forma, a s. 109 (a)611 valida a 

cláusula de escolha da lei aplicável (“choice-of-law”), salvo nos contratos de consumo em 

que se deve cumprir o que a lei específica de cada estado disciplinar a respeito. 

Se as partes forem omissas quanto à determinação da lei aplicável, nos 

termos da subseção (b)612, aplica-se a lei do lugar onde se encontra o contratante que cede 

a licença; mas no caso de relação jurídica de consumo, cujo objeto da licença deva ser 

entregue, aplica-se a lei do local da entrega; nos demais casos, aplica-se a lei do local de 

maior relevância na contratação. 

Este dispositivo pode causar prejuízo ao consumidor, que deverá se 

submeter às leis de outro Estado distinto de seu domicílio, daí as críticas à UCITA. 

Contudo esta legislação vai além; prevê, também, a regra para o caso em 

que a lei aplicável seja de outro país (subseção “c”), permitindo a aplicação da lei 

estrangeira desde que esta estabeleça direitos e obrigações semelhantes ao que dispõe a 

UCITA. 

Com relação à cláusula de eleição de foro, em tese, é válida. Todavia, se 

gerar um desequilíbrio entre as partes, ela não prevalecerá (s. 110)613. 

Nos termos da s. 111, todas as cláusulas contratuais devem estar claras, 

devendo delas dar conhecimento à outra parte contratante, sob pena de ineficácia da 

                                                
611 “SECTION 109. CHOICE OF LAW. (a) [Contractual choice and limitations.] The parties in their 
agreement may choose the applicable law. However, the choice is not enforceable in a consumer contract to 
the extent it would vary a rule that may not be varied by agreement under the law of the jurisdiction whose 
law would apply under subsections (b) and (c) in the absence of the agreement.” MANN, Ronald J. 
Electronic Commerce..., op. cit., p. 442. 
612 “(b) [Absence of enforceable choice.] In the absence of an enforceable agreement on choice of law, the 
following rules determine which jurisdiction's law governs in all respects for purposes of contract law: (1) 
[Access contracts and electronic delivery.] An access contract or a contract providing for electronic delivery 
of a copy is governed by the law of the jurisdiction in which the licensor was located when the agreement 
was entered into. (2) [Consumer tangible copies.] A consumer contract that requires delivery of a copy on a 
tangible medium is governed by the law of the jurisdiction in which the copy is or should have been 
delivered to the consumer. (3) [All other cases.] In all other cases, the contract is governed by the law of the 
jurisdiction having the most significant relationship to the transaction.” MANN, Ronald J. Electronic 

Commerce..., op. cit., p. 443. 
613 “SECTION 110. CONTRACTUAL CHOICE OF FORUM. (a) [Limitations on contractual choice.] The 
parties in their agreement may choose an exclusive judicial or arbitral forum unless the choice is 
unreasonable or unjust. (b) [When forum exclusive.] A judicial forum specified in an agreement is not 
exclusive unless the agreement expressly so provides. (c) [Decision for court.] The enforceability of an 
agreed choice of exclusive forum is a question for determination by a court of competent jurisdiction in the 
state in which the action is brought.” Idem ibidem, p. 443. 
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cláusula específica ou de todo o contrato. Por isso, a s. 112 obriga que o consentimento 

seja expresso após ter tido a oportunidade de rever os termos e condições do contrato. 

Em tese, o contrato formado através de meios eletrônicos, inclusive 

mediante intermédio de agentes eletrônicos é válido (s. 202614). No entanto, o fornecedor 

deve tomar todas as medidas cabíveis para evitar que o consumidor incida em erro e 

possibilitar a correção dos mesmos antes da conclusão do contrato, sob pena de ineficácia 

do contrato (s. 214615). Esta regra também é bem semelhante às demais legislações até aqui 

analisadas. 

Em síntese, a UCITA traz regras mais detalhadas nos moldes do que se 

estabeleceu na Lei Modelo sobre Comércio Eletrônico da CNUDMI, acrescentando 

normas sobre direito internacional privado ao tratar da cláusula de escolha da lei aplicável 

(“choice-of-law”) e de eleição de foro. Este é a grande inovação da UCITA; todavia, como 

se constata, pode causar prejuízos ao consumidor que não terá, necessariamente, direito de 

recorrer à jurisdição de seu domicílio sob a lei do mesmo local. Portanto, a Lei Uniforme 

sobre Transações Eletrônicas (UETA) obteve maior aceitação.  

 

 

 
1.4.3.2.4 “Uniform Electronic Transactions Act” (UETA) 
 

Esta lei, por sua vez, é resultado da Conferência Nacional dos 

Comissionários em Uniformização das Leis Estaduais616 realizada entre 23 a 30 de julho de 

1999. Desde então, a UETA foi adotada por quase todos os cinqüenta Estados norte-

americanos, exceto a Geórgia, Illinois, Nova Iorque e Washington.617 

                                                
614 “SECTION 202. FORMATION IN GENERAL. (a) [Manner of formation.] A contract may be formed in 
any manner sufficient to show agreement, including offer and acceptance or conduct of both parties or 
operations of electronic agents which recognize the existence of a contract.” Idem ibidem, p. 445. 
615 “ELECTRONIC ERROR: CONSUMER DEFENSES. (a) [Electronic error defined.] In this section, 
‘electronic error’ means an error in an electronic message created by a consumer using an information 
processing system if a reasonable method to detect and correct or avoid the error was not provided. (b) 
[When consumer not bound.] In an automated transaction, a consumer is not bound by an electronic message 
that the consumer did not intend and which was caused by an electronic error, if the consumer: (1) promptly 
on learning of the error: (A) notifies the other party of the error; and (B) causes delivery to the other party or, 
pursuant to reasonable instructions received from the other party, delivers to another person or destroys all 
copies of the information; and (2) has not used, or received any benefit or value from, the information or 
caused the information or benefit to be made available to a third party. (c) [When other law applies.] If 
subsection (b) does not apply, the effect of an electronic error is determined by other law.” MANN, Ronald J. 
Electronic Commerce..., op. cit., p. 449. 
616 National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) [tradução livre]. 
617 The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL). Disponível em: < 
http://www.nccusl.org/Update/uniformact_factsheets/uniformacts-fs-ueta.asp>. Acesso em 29 de set. 2008. 
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A UETA é composta por 21 seções, a saber: - seção 1 (título da lei); - seção 

2 (definições); - seção 3 (objetivo); - seção 4 (âmbito de aplicação); - seção 5 (uso de 

dados eletrônicos e assinatura eletrônica); - seção 6 (aplicação); - seção 7 (validade legal 

dos documentos eletrônicos, da assinatura eletrônica e dos contratos eletrônicos); - seção 8 

(informação em escrito); - seção 9 (atribuição e efeitos dos documentos eletrônicos e da 

assinatura eletrônica); - seção 10 (erro); - seção 11 (serviços notariais e de 

reconhecimento); - seção 12 (retenção de dados eletrônicos e originais); - seção 13 

(admissibilidade como prova judicial); - seção 14 (transações automatizadas); - seção 15 

(tempo e lugar de envio e recebimento das mensagens eletrônicas); - seção 16 (dados 

transferíveis); - seção 17 (criação e retenção de dados eletrônicos e conversão de 

informação em escrito pelos órgãos públicos); - seção 18 (aceitação e distribuição de 

documentos eletrônicos pelos órgãos públicos); - seção 19 (interoperabilidade); - seção 20 

(cláusulas diversas); e, - seção 21 (data da promulgação da lei). 

Constatou-se que as leis vigentes até então (1999) representavam obstáculos 

ao comércio eletrônico, tendo em vista os requisitos tradicionais para a validade dos 

documentos, tais como o suporte material em papel, estar em escrito e assinado de próprio 

punho. Desta forma, a UETA pretende eliminar estas barreiras legais ao comércio 

eletrônico, conferindo validade às informações e documentos criados, armazenados, 

enviados e recebidos em formato e por meio eletrônico.618 

A uniformização legal do comércio eletrônico é o objetivo principal da 

UETA, para que assim as transações eletrônicas sejam incentivadas619. Neste sentido, a 

seção 6620 (sobre construção e aplicação desta lei) deixa expresso que a aplicação e 

interpretação desta lei deve ser feita para: 

 

(1) facilitar as transações eletrônicas conforme outras leis aplicáveis; 

                                                
618 “Section 7. Legal Recognition of Electronic Records, Electronic Signatures, and Electronic Contracts. (a) 
A record or signature may not be denied legal effect or enforceability solely because it is in electronic form. 
(b) A contract may not be denied legal effect or enforceability solely because an electronic record was used 
in its formation. (c) If a law requires a record to be in writing, an electronic record satisfies the law. (d) If a 
law requires a signature, an electronic signature satisfies the law”. MANN, Ronald J. Electronic Commerce 

[...], op. cit., p. 486. (tradução livre da autora) 
619 Idem ibidem, p. 476: “The clarity and certainty of the scope of the Act have been obtained while still 
providing a solid legal framework that allows for the continued development of innovative technology to 
facilitate electronic transactions”. 
620 “Section 6. Construction and Application. This [Act] must be construed and applied: (1) to facilitate 
electronic transactions consistent with other applicable law; (2) to be consistent with reasonable practices 
concerning electronic transactions and with the continued expansion of those practices; and (3) to effectuate 
its general purpose to make uniform the law with respect to the subject of this [Act] among States enacting 
it.” Idem ibidem, p. 486. 
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(2) adequá-la às práticas razoáveis em torno das transações eletrônicas e 
de sua expansão; e 
(3) uniformizar as leis acerca da matéria desta lei entre os Estados que a 
adotarem. 

 
Esta lei caracteriza-se por ser “minimalista” 621, ou seja, ela diz somente que 

as mesmas regras sobre documentos e assinaturas aplicam-se às novas tecnologias. No 

entanto, cada Estado norte-americano disciplina estas matérias distintamente, sendo que 

estas leis estaduais são plenamente aplicáveis ao contexto do comércio eletrônico. Esta lei 

apenas deixa expressa a validade dos documentos e assinaturas eletrônicos, todavia o modo 

pelo qual estes são avaliados depende de cada legislação estadual.622 

Quanto à disciplina jurídica de possíveis erros nas transações automatizadas 

(seção 10), à necessidade de serviços notariais, reconhecimento e verificação de 

documento, que é satisfeita pela assinatura eletrônica do indivíduo responsável por tais 

serviços (seção 110), à retenção de informação eletrônica e originais (seção 12), à 

admissão dos documentos eletrônicos como meio de prova (seção 13), à formação de 

contratos por intermédio de agentes eletrônicos (seção 14) e ao tempo e lugar de envio e 

recebimento da mensagem eletrônica, constata-se a adoção dos princípios estabelecidos 

pela Lei Modelo sobre Comércio Eletrônico da CNUDMI. 

Em síntese, a UETA é uma lei minimalista e deixou em aberto as 

problemáticas questões, como o conflito de lei e de jurisdição, a cláusula de eleição de foro 

e a cláusula compromissária; talvez por isso ela tenha sido mais bem recebida pelo 

Legislativo da grande maioria dos cinqüenta Estados norte-americanos. Isto em 

comparação com a UCITA, que é minuciosa e impõe regras, inclusive, de direito 

internacional privado, sendo adotada apenas pelos Estados de Virgínia e Maryland. Em 

outras palavras, as leis principiológicas e extremamente genéricas são bem vistas pelo 

Legislativo, já que não interfere em pontos cruciais da soberania nacional e de cada 

Unidade da federação. Por fim, estas legislações uniformes pretendem, dentre outras 

coisas, alterar o Código Comercial Uniforme dos Estados Unidos para minimizar e 

eliminar os entraves ao comércio eletrônico. Por isso, é necessário analisar algumas 

modificações pontuais nesta Lei. 

 
                                                
621 Idem ibidem, p. 477. 
622 Por isso na seção 3, a UETA deixa claro que outras leis são aplicáveis: “Section 3 – Scope. (a) Except as 
otherwise provided in subsection (b), this [Act] applies to electronic records and electronic signatures relating 
to a transaction. […] (d) A transaction subject to this [Act] is also subject to other applicable substantive 
law”. Idem ibidem, p. 481. No mesmo sentido, a seção 5 (e): “Whether an electronic record or electronic 
signature has legal consequences is determined by this [Act] and other applicable law”. Idem ibidem, p. 484. 
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1.4.3.2.5 “Uniform Commercial Code and Restatements” 
 

Constatou-se, então, que o Código Comercial Uniforme dos Estados Unidos 

sofreu várias modificações para se adequar às novas tecnologias, em especial o seu art. 2 – 

Sales -, seção 2-101 a 2-720, que disciplina os contratos de compra e venda. 

Além destes dispositivos, deve-se ter em vista os denominados 

“restatements”, que são resultados da interpretação feita pelo “Instituto de Lei Americano” 

(“American Law Institute”). Assim, para minimizar as incertezas dos dispositivos do 

U.C.C., os juristas deste Instituto elaboram notas explicativas para esclarecer o conteúdo 

de certo dispositivo legal.623 

Há Restatements em várias áreas do direito, neste trabalho interessa o 

“Restatement Second of the Law of Contracts”
624

 (2d), que analisa a questão de conflitos 

de leis  e a validade dos contratos e direitos deles decorrentes. 

É muito comum nos Estados Unidos, dada a vasta competência legiferante 

dos Estados, que existam leis diversas sobre contratos e proteção do consumidor em cada 

Unidade da federação norte-americana. Portanto, as partes contratantes estabelecem, de 

comum acordo, a lei aplicável àquele contrato (“choice-of-law”). O fundamento legal para 

a validade da cláusula contratual da escolha da lei aplicável está na parte 3 (Aplicabilidade 

Territorial e Regras Gerais) do U.C.C., seção 1-301 (c)625. Assim, as partes podem escolher 

a lei de determinado Estado, mesmo que este Estado não tenha nenhuma ligação com a 

contratação doméstica (seção 1-301 (c) (1)), ou, ainda, com a contratação internacional 

(seção 1-301 (c) (2)). 

No entanto, em se tratando de relação jurídica de consumo, a validade desta 

cláusula não é automática. Neste caso, para que a cláusula de escolha da lei aplicável seja 

válida, o Estado designado deve ter ligação razoável com a transação (seção 1-301 (e) 

                                                
623 BLACK’S LAW DICTIONARY, op. cit., p. 1.314 – 1.315: “One of several influential treatises, published 
by the American Law Institute, describing the law in a given area and guiding its development. Although the 
Restatements are frequently cited in cases and commentary, they are not binding on the courts. [...]” 
624 MANN, Ronald J. Electronic Commerce [...], op. cit., p. 269 – 297. 
625 “(c) Except as otherwise provided in this section: (1) an agreement by parties to a domestic transaction 
that any or all of their rights and obligations are to be determined by the law of this State or of another State 
is effective, whether or not the transaction bears a relation to the State designated; and (2) an agreement by 
parties to an international transaction that any or all of their rights and obligations are to be determined by the 
law of this State or of another State or country is effective, whether or not the transaction bears a relation to 
the State or country designated. (d) In the absence of an agreement effective under subsection (c), and except 
as provided in subsections (e) and (g), the rights and obligations of the parties are determined by the law that 
would be selected by application of this State's conflict of laws principles.” Idem ibidem, p. 277. 
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(1))626. Igualmente não será válida esta cláusula se representar um óbice à proteção que o 

consumidor teria conforme a legislação vigente em seu domicílio ou no local onde o 

contrato foi celebrado ou da entrega do bem (seção 1-301 (e) (2))627. 

Os dispositivos norte-americanos sobre compra e venda estão localizados 

no artigo 2 do U.C.C. (U.C.C. – Sales), que sofreu algumas alterações tendo em vista às 

novas tecnologias aplicadas nas transações comerciais. Este artigo impõe que os contratos 

de compra e venda cujo preço seja igual ou superior a $500 (quinhentos dólares) sejam 

celebrados por escrito (§ 2-201). Todavia, como já ressaltado supra este requisito foi 

flexibilizado pelas leis sobre comércio eletrônico, a UCITA e a UETA, e. g. a seção 2-204 

(1)628 e (4)629. 

Quanto à oferta no sistema de Common Law norte-americano, vigora o 

disposto na seção 2-206 (a)630, ou seja, trata-se de convite a fazer ofertas (“invitation to 

treat”)631. Este dispositivo foi alterado para evidenciar que a oferta pode ser feita por 

qualquer meio de comunicação razoável (“by any medium reasonable”), possibilitando, 

então, que seja feita através de e-mail, nas páginas da internet, etc. 

                                                
626 “(e) If one of the parties to a transaction is a consumer, the following rules apply: (1) An agreement 
referred to in subsection (c) is not effective unless the transaction bears a reasonable relation to the State or 
country designated.” MANN, Ronald J. Electronic Commerce [...], op. cit., p. 277. 
627 “(2) Application of the law of the State or country determined pursuant to subsection (c) or (d) may not 
deprive the consumer of the protection of any rule of law governing a matter within the scope of this section, 
which both is protective of consumers and may not be varied by agreement: (A) of the State or country in 
which the consumer principally resides, unless subparagraph (B) applies; or (B) if the transaction is a sale of 
goods, of the State or country in which the consumer both makes the contract and takes delivery of those 
goods, if such State or country is not the State or country in which the consumer principally resides.” Loc. cit. 
628 “(1) A contract for sale of goods may be made in any manner sufficient to show agreement, including 
offer and acceptance, conduct by both parties which recognizes the existence of a contract, the interaction of 
electronic agents, and the interaction of an electronic agent and an individual.” Idem ibidem, p. 430. 
629 “(4) Except as otherwise provided in Sections 2-211 through 2-213, the following rules apply: (a) A 
contract may be formed by the interaction of electronic agents of the parties, even if no individual was aware 
of or reviewed the electronic agents' actions or the resulting terms and agreements. (b) A contract may be 
formed by the interaction of an electronic agent and an individual acting on the individual's own behalf or for 
another person. A contract is formed if the individual takes actions that the individual is free to refuse to take 
or makes a statement, and the individual has reason to know that the actions or statement will: (i) cause the 
electronic agent to complete the transaction or performance; or (ii) indicate acceptance of an offer, regardless 
of other expressions or actions by the individual to which the electronic agent cannot react.” Idem ibidem, p. 
430 – 431. 
630 “(1) Unless otherwise unambiguously indicated by the language or circumstances: (a) an offer to make a 
contract shall be construed as inviting acceptance in any manner and by any medium reasonable in the 
circumstances: (b) an order or other offer to buy goods for prompt or current shipment shall be construed as 
inviting acceptance either by a prompt promise to ship or by the prompt or current shipment of conforming or 
nonconforming goods, but the shipment of nonconforming goods is not an acceptance if the seller seasonably 
notifies the buyer that the shipment is offered only as an accommodation to the buyer.” Idem ibidem, p. 283. 
(grifo nosso) 
631 “Restatement of Contracts (2d): § 30 Form of Acceptance Invited (1) an offer may invite or require 
acceptance to be made by an affirmative answer in words, or by performing or refraining from performing a 
specified act, or may empower the offeree to make a selection of terms in his acceptance”. MANN, Ronald J. 
Electronic Commerce [...], op. cit., p. 270. 
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O direito de aceitar a oferta pelo indivíduo que fez o convite encerra-se com 

a manifestação da outra parte em não-contratar632 

Quando o convite para fazer ofertas e a aceitação deste convite ocorre entre 

partes que se encontram distantes, aplica-se a regra do envio (“dispatch rule”), desde que 

enviada para o endereço correto e tomadas as devidas precauções para a transmissão 

segura destas mensagens.633 

Este é o quadro geral da Legislação federal norte-americana sobre formação 

e validade dos contratos, que foi alterada pelas leis supra comentadas para abranger os 

meios eletrônicos empregados na contratação. 

 

 

1.4.3.2.6 Legislações relevantes de alguns dos Estados Norte-
Americanos 
 

Não é possível analisar a situação individual de cada um dos cinqüenta 

Estados norte-americanos neste trabalho, mas ressalte-se que a lei modelo da CNUDMI 

influenciou inclusive a UETA, que foi adotada pela quase totalidade dos Estados norte-

americanos, a saber:634 Alabama (2001), Alasca (2004), Arizona (2000), Arcansas (2001), 

Califórnia (1999), Colorado (2002), Conecticute (2002), Delaware (2000), Distrito de 

Colúmbia (2001), Flórida (2000), Havaí (2000), Idaho (2000), Indiana (2000), Iowa ou 

Iova (2000), Kansas (2000), Kentucky (2000), Louisiana (2001), Maine (2000), Maryland 

ou Marilândia (2000), Massachusetts (2003), Michigan (2000), Minnesota (2000), 

Mississipi (2001), Missouri (2003), Montana (2001), Nebrasca (2000), Nevada (2001), 

Nova Hampshire (2001), Nova Jérsei (2000), Novo México (2001), Carolina do Norte 

(2000), Dacota do Norte (2001), Ohio (2000), Oklahoma (2000), Oregon (2001), 

Pensilvânia (1999), Rhode Island (2000), Carolina do Sul (2004), Dacota do Sul (2000), 

Tennessee (2001), Texas (2001), Utá (2000), Vermonte (2003), Virgínia (2000), Virgínia 

Ocidental (2001), Wisconsin (2004), e Wyoming (2001). O Estado de Illinois já tinha 

adotado a Lei Modelo sobre Comércio Eletrônico em 1998. 

                                                
632  “Restatement of Contracts (2d): § 42 Revocation by Communication From Offeror Received by Offeree. 
An offeree’s power of acceptance is terminated when the offeree receives from the offeror a manifestation of 
an intention not to enter into the proposed contract”. Loc. cit. 
633  “Restatement of Contracts (2d): § 66 Acceptance Must be Properly Dispatched. An acceptance sent by 
mail or otherwise from a distance is not operative when dispatched, unless it is properly addressed and such 
other precautions taken as are ordinarily observed to insure safe transmission of similar messages”. Loc. cit. 
634 1996 - UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Status. Disponível em: <http:// 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html>. Acesso em 23 de 
maio de 2007. 
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Assim tudo o que foi dito sobre a Lei Modelo sobre Comércio Eletrônico da 

CNUDMI (tópico “1.3.1.1”, item “ii”) aplica-se a estes Estados norte-americanos. Em 

suma, o quadro legal está bem uniformizado nos Estados Unidos. No entanto, é 

interessante destacar algumas leis norte-americanas que influenciaram as leis de outros 

países, especialmente quanto à assinatura eletrônica (“Utah Digital Signature Act” e 

“Illinois Electronic Commerce Security Act”). Ademais, o Código Civil da Califórnia é 

corriqueiramente citado na jurisprudência norte-americana sobre comércio eletrônico, 

tendo em vista ser esta legislação comumente determinadas pelas partes na cláusula de 

escolha da lei aplicável (“choice-of-law”). 

 

 

1.4.3.2.6.1 “Utah Digital Signature Act”, de 1996 
 

Esta lei foi incorporada no Código de Utah (§§ 46-3-101 a 46-3-504)635, e 

destaca-se pelo pioneirismo (1996), ela antecede até mesmo da Lei Modelo sobre 

Assinatura Eletrônica (2001) da CNUDMI. 

Assim, a “Lei de Assinatura Digital de Utah” é mencionada por diversas 

legislações e tribunais em todo o mundo, servindo de inspiração, por exemplo, para a 

Legislação canadense sobre assinatura eletrônica. Todavia, a doutrina aponta o 

insignificante impacto prático desta lei, haja vista existirem poucos fornecedores destes 

serviços no Estado de Utah.636 

Os quatro objetivos desta lei estão definidos no § 46-3-102637, a saber: 1) 

facilitar o comércio através do estabelecimento de mensagens eletrônicas confiáveis; 2) 

minimizar as falsificações de assinaturas eletrônicas e outras fraudes no comércio 

eletrônico; 3) implementar legalmente alguns padrões internacionais sobre 

telecomunicações elaborados pela “International Telecommunication Union”; e 4) 

estabelecer, em coordenação como outros Estados, regras uniformes sobre autenticação e 

mensagens eletrônicas confiáveis.638 

                                                
635 Utah Code, Title 46, ch. 46. MANN, Ronald J. Electronic Commerce..., op. cit., p. 525. 
636 GEIST, Michael. Internet Law..., op. cit., p. 661: “The Canadian approach to digital signature legislation 
has had the benefit of observing similar legislative experimentation elsewhere. One of the first 
comprehensive digital signature statutes was enacted by the State of Utah in 1996. In addition to codifying 
the legality of electronic signatures, the statute creates a liability framework for digital signature providers. 
The statute is generally regarded as a failure, since thus far relatively few entities have taken advantage of the 
statutorily created framework”. 
637 MANN, Ronald J. Electronic Commerce..., op. cit., p. 525. 
638 Loc. cit. 
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Esta lei traz a definição de quarenta termos (§ 46-3-103), dentre eles 

“sistema de criptografia assimétrico”639, entendido como um algorítimo ou uma série de 

algoritimos que gera um par de chaves (uma pública e outra privada), ressaltando ser este o 

sistema capaz de atingir à segurança buscada pela lei. Sendo que a chave privada fica sob a 

responsabilidade do subscritor, que deve ser diligente, e não repassá-la a nenhuma pessoa 

autorizada a criar a sua assinatura (§ 46-3-305).640 

Assim, a Lei de Utah estabelece as obrigações das autoridades 

certificadoras ao prestam seus serviços (§ 46-3-201, § 46-3-301 e § 46-3-303), 

submetendo-se à investigação e auditoria pelo órgão público competente (§ 46-3-202). 

Além disso, esta lei prevê as hipóteses de revogação de um certificado (§ 46-3-307) e de 

expiração (§ 46-3-308). 

Para que uma assinatura eletrônica seja legalmente reconhecida, a lei 

determina a observância de alguns requisitos na seção 46-3-401, quais sejam: - a 

verificação da assinatura eletrônica pela chave pública; - que seja criada pela pessoa que 

assina com a intenção de fazê-lo; e – que o destinatário não tenha conhecimento que o 

signatário esteja inadimplente com seus deveres como subscritor; ou que ele detenha a 

chave privada de forma ilegal. 

Desde que o signatário cumpra com estes requisitos, as mensagens 

assinadas eletronicamente são válidas da mesma maneira que o são as mensagens em papel 

(§ 46-3-403).641 Da mesma forma as cópias dos documentos assinados eletronicamente, ou 

seja, tem o mesmo valor dos originais nos termos da seção 46-3-404642. 

 

 

                                                
639 “(2) Asymmetric cryptosystem” means an algorithm or series of algorithms which provide a secure key 
pair”. Loc. cit. 
640 “§ 46-3-305. Control of the private key. (1) By accepting a certificate issued by a licensed certification 
authority, the subscriber identified in the certificate assumes a duty to exercise reasonable care to retain 
control of the private key and prevent its disclosure to any person not authorized to create the subscriber`s 
digital signature. (2) A private key is the personal property of the subscriber who rightfully holds it. (3) If a 
certification authority holds the private key corresponding to a public key listed in a certificate which it has 
issued, the certification authority holds the private key as a fiduciary of the subscriber named in the 
certificate, and may use that private key only with the subscriber’s prior, written approval, unless the 
subscriber expressly grants the private key to the certification authority and expressly permits the 
certification authority to hold the private key according to other terms”. Idem ibidem, p. 530. 
641 “A message is as valid, enforeceable, and effective as if it had been written on aper, if it: (a) bears in its 
entirety a digital signature; and (b) that digital signature is verified by the public key listed in a certificate 
which: (i) was issued by a licensed certification authority; and (ii) was valid at the time the digital signature 
was created.” MANN, Ronald J. Electronic Commerce..., op. cit., p. 532. 
642 “A copy of a digitally signed message is as effective, valid, and enforceable as the original of the message, 
unless it is evident that the signer designated an instance of the digitally signed message to be a unique 
original, in which case only that instance constitutes the valid, effective, and enforceable message”. Loc. cit. 
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1.4.3.2.6.2 Código Civil do Estado da Califórnia 
 

O Estado da Califórnia representa um pólo das maiores empresas que 

desenvolvem e distribuem programas de computador, e. g. Microsoft e Apple. Por isso, a 

tendência, como se constata no capítulo 4, tópico 4.7.6, é estabelecer a legislação do 

Estado da Califórnia como a lei aplicável para dirimir eventuais litígios decorrentes de um 

contrato eletrônico, além disso, os foros eleitos pelas partes tendem a se localizar neste 

Estado. Conseqüentemente, há muita jurisprudência sobre o tema, originária do Judiciário 

deste Estado norte-americano. Por esta razão, torna imperiosa a investigação de alguns 

dispositivos do Código Civil da Califórnia que é citado em várias jurisprudências norte-

americanas, e que sofreu modificações para incorporar novos dispositivos acerca das novas 

tecnologias aplicadas à contratação. 

Assim, a UETA foi incorporada no Código Civil da Califórnia que 

acrescentou alguns dispositivos, a saber: - a parte 2 (contratos), título 2.5 (transações 

eletrônicas), seções 1633.1-1633.17643, que é aplicável às transações eletrônicas realizadas 

após 1º de janeiro de 2000644; - a parte 4 (obrigações advindas de transações particulares), 

título 1.6D (comércio eletrônico), seções 1789 a 1789.9.645 

Igualmente, é de se destacar que o Estado da Califórnia é reconhecido pela 

sua política de proteção ao consumidor instrumentalizada na lei denominada “Consumer 

Legal Remedies Act”.646 Esta lei foi incorporada ao Código Civil do Estado da Califórnia, 

na parte 4 (obrigações advindas de transações particulares), título 1.5 (“Consumers Legal 

Remedies Act”), seções 1.750 a 1.784.647 

Com relação à disciplina jurídica do comércio eletrônico, tudo o que foi dito 

sobre a UETA aplica-se ao Código Civil da Califórnia, como, por exemplo, a seção 

1.633.7648 do Código, que reconhece a validade jurídica dos documentos e assinatura 

                                                
643 Disponível em: <http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=civ&group=01001-
02000&file=1633.1-1633.17>. Acesso em 10 de nov. de 2007. 
644 “1633.4.  This title applies to any electronic record or electronic signature created, generated, sent, 
communicated, received, or stored on or after January 1, 2000.” 
645 Disponível em: <http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=civ&codebody=&hits=20>. 
Acesso em 11 de nov. de 2007. 
646 ALEXANDER, Richard. The Development of Consumer Rights in the United States Slowed by the Power 
of Corporate Political Contributions and Lobbying. Disponível em: 
<http://consumerlawpage.com/article/lobby.shtml>. Acesso em 29 de out. de 2007. 
647 Disponível em: < http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=civ&codebody=&hits=20>. 
Acesso em 11 de nov. de 2007. 
648 “1633.7. (a) A record or signature may not be denied legal effect or enforceability solely because it is in 
electronic form. (b) A contract may not be denied legal effect or enforceability solely because an electronic 
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eletrônicos, cuja redação é idêntica à seção 7 da UETA. Portanto, não é necessário detalhar 

os dispositivos deste Código para evitar repetições. 

Os dispositivos do título 1.5 da parte 4 são aplicáveis às relações jurídicas 

de consumo, quando de um lado tem-se a figura do consumidor, entendido como aquele 

que adquire um produto ou serviço para uso doméstico próprio ou de sua família (seção 

1.761 (d)649); e do outro, o fornecedor, caracterizado por oferecer produtos ou serviços 

(seção 1.761 (a) e (b)). 650 

A seção 1.770651 traz um extenso rol de práticas comerciais desleais e 

cláusulas contratuais abusivas que tornam o negócio realizado ilícito (“unfawful”). Este rol 

veda, em suma, a publicidade enganosa ou abusiva, e outras vantagens indevidas 

decorrentes de seduzir e enganar os consumidores. Este rol é exemplificativo, haja vista, 

por exemplo, o item (19)652 que veda a inserção de cláusulas contratuais sem o prévio 

conhecimento efetivo destas pelo consumidor (“unconscionability doctrine” – vide 

subcapítulo 2.2.4). 

Este dispositivo tem sido muito alegado em defesa dos consumidores que 

contratam através da internet. Conseqüentemente, as cláusulas de eleição de foro e 

compromissária devem estar redigidas de forma clara e possibilitando que o consumidor 

tome conhecimento delas para poder manifestar sua concordância ou discordância às 

cláusulas contratuais. 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
record was used in its formation. (c) If a law requires a record to be in writing, an electronic record satisfies 
the law. (d) If a law requires a signature, an electronic signature satisfies the law.” 
649 “(d) ‘Consumer’ means an individual who seeks or acquires, by purchase or lease, any goods or services 
for personal, family, or household purposes.” 
650 “1761. As used in this title: (a) "Goods" means tangible chattels bought or leased for use primarily for 
personal, family, or household purposes, including certificates or coupons exchangeable for these goods, and 
including goods that, at the time of the sale or subsequently, are to be so affixed to real property as to become 
a part of real property, whether or not they are severable from the real property. (b) "Services" means work, 
labor, and services for other than a commercial or business use, including services furnished in connection 
with the sale or repair of goods.” 
651 “1770.  (a) The following unfair methods of competition and unfair or deceptive acts or practices 
undertaken by any person in a transaction intended to result or which results in the sale or lease of goods or 
services to any consumer are unlawful: […]” 
652 “(19) Inserting an unconscionable provision in the contract.” 
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1.4.3.2.6.1 “Illinois Electronic Commerce Security Act”, de 1998 
 

Desde 14 de agosto de 1998, passou a viger no Estado norte-americano de 

Illinois a denominada “Illinois Electronic Commerce Security Act”
653

, que disciplina o 

comércio eletrônico conferindo padrões de segurança. 

Esta lei estrutura-se cinco grandes partes relevantes, que versam sobre: 1) 

documento e assinatura eletrônicos; 2) segurança dos documentos e assinatura eletrônicos; 

3) efeitos da assinatura eletrônica; 4) deveres dos subscritores654; e 5) uso da assinatura 

eletrônica pelos órgãos públicos. 

Tudo o que foi dito sobre a Lei Modelo sobre Comércio Eletrônico da 

CNUDMI (subcapítulo 1.3.1.1.2) aplica-se à primeira grande parte da Lei do Estado de 

Illinois, que versa sobre os dados e assinaturas eletrônicos. Em outras palavras, esta lei 

confere validade legal (seção 5-110) aos dados eletrônicos (seção 5-115) e assinatura 

eletrônica (seção 5-120). Outrossim, a regra da equivalência ao original (seção 5-125), da 

admissão como prova em juízo (seção 5-130) e da retenção dos dados eletrônicos (seção 5-

135). Enfim, tudo muito similar à Lei Modelo da CNUDMI. 

Contudo, esta lei destaca-se por dedicar uma grande parte à segurança dos 

dados e informações em formato eletrônico e que circulam em meio eletrônico, como a 

internet, por exemplo. Desta forma, deve-se ressaltar a seção 10-105, que determina, in 

verbis:
655 

(a) Se, através do uso de um procedimento de segurança, pode se 
verificar se houve alguma alteração desde determinada data, então este 
dado eletrônico pode ser considerado seguro, se a parte que nele acredita 
constatar que o procedimento de segurança era: (1) comercialmente 
razoável tendo em vista as circunstâncias; (2) aplicado pela parte de uma 
maneira confiável, e (3) razoável tendo em vista a boa-fé da parte que 
acredita neste dado eletrônico. (b) Um procedimento é qualificado como 

                                                
653 Disponível em: < http://www.mbc.com/db30/cgi-bin/pubs/iecsawithcomments.pdf>. Acesso em 11 de 
nov. de 2007. 
654 A definição de “subscritor” é trazida pela esta mesma lei, seção 5-105 (definições): “‘Subscriber’ means a 
person who is the subject named or otherwise identified in a certificate, who controls a private key that 
corresponds to the public key listed in that certificate, and who is the person to whom digitally signed 
messages verified by reference to such certificate are to be attributed.” 
655 “Section 10-105. Secure electronic record. (a) If, through the use of a qualified security procedure, it can 
be verified that an electronic record has not been altered since a specified point in time, then such electronic 
record shall be considered to be a secure electronic record from such specified point in time to the time of 
verification, if the relying party establishes that the qualified security procedure was: (1) commercially 
reasonable under the circumstances, (2) applied by the relying party in a trustworthy manner, and (3) 
reasonably and in good faith relied upon by the relying party. (b) A qualified security procedure for purposes 
of this Section is a security procedure to detect changes in the content of an electronic record that is: (1) 
previously agreed to by the parties, or (2) certified by the Secretary of State in accordance with Section 10-
135 as being capable of providing reliable evidence that an electronic record has not been altered.” [tradução 
livre] 
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seguro nos termos desta seção quando possibilita a constatação de 
mudanças no conteúdo de um documento eletrônico que é (1) 
previamente acordado pelas partes, ou (2) certificado pela Secretaria do 
Estado conforme a seção 10-135 como sendo hábil para provar em juízo 
que o documento eletrônico não foi alterado. 

 

É inegável que a desconfiança nas novas tecnologias, fator de insegurança 

jurídica, é um grande desafio para a consolidação do comércio eletrônico. Mas até então, 

nenhuma legislação tinha enfrentado esta polêmica questão. Neste sentido, a Lei do Estado 

de Illinois traz alguns parâmetros para estabelecer segurança e confiabilidade nas 

informações eletrônicas. O mesmo é feito para a assinatura eletrônica (seção 10-110). 

Esta legislação vai além, ela prevê o crime de “uso desautorizado dos 

mecanismos de assinatura” na seção 10-140656. 

Todavia, a crítica que se faz a esta lei é a limitação do procedimento seguro 

ao sistema de criptografia assimétrica, conforme a seção 15-101.657 Estes são os aspectos 

principais desta legislação, que influenciou todas as demais que se seguiram sobre 

assinatura eletrônica, pois adotam este mesmo sistema como hábil a conferir segurança. 

Contudo, a Lei Modelo da CNUDMI não menciona nenhuma tecnologia específica, tendo 

em vista às constantes evoluções e desenvolvimento das novas tecnologias. Portanto, 

melhor teria sido apenas estabelecer os padrões mínimos de segurança, determinando que a 

tecnologia a ser empregada contivesse no rol a ser publicado pelo órgão público 

competente (como ocorre com as normas penais em branco). 

 

 

1.4.3.3 Conclusão sobre o quadro geral no Canadá e nos Estados Unidos, 
acerca do comércio eletrônico e da proteção do consumidor 
 

Dado o nível do federalismo adotado no Canadá e nos Estados Unidos, cuja 

competência legislativa dos Estados é extensa, podendo legislar sobre comércio e direito 

                                                
656 “Section 10-140. Unauthorized use of signature device. (a) No person shall knowingly or intentionally 
access, copy, or otherwise obtain possession of or recreate the signature device of another person without 
authorization for the purpose of creating, or allowing or causing another person to create, an unauthorized 
electronic signature using such signature device. Any person convicted of a violation of this subsection shall 
be guilty of a Class A misdemeanor.” 
657 “ARTICLE 15. EFFECT OF A DIGITAL SIGNATURE. Section 15-101. Secure electronic record. A 
digital signature that is created using an asymmetric algorithm certified by the Secretary of State under item 
(2) of subsection (b) of Section 10-105 shall be considered to be a qualified security procedure for purposes 
of detecting changes in the content of an electronic record under Section 10-105 if the digital signature was 
created during the operational period of a valid certificate, and is verified by reference to the public key listed 
in such certificate.” 
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do consumidor, a América do Norte enfrenta o grande problema de tentar unificar as leis 

tendo em vista à facilitação do comércio ensejada pelas novas tecnologias. 

Desta forma, conclui-se que, no Canadá, todas as dez províncias e dois dos 

três territórios adotaram lei sobre o comércio eletrônico tomando por base a Uniform 

Electronic Commerce Act (UECA). Desta feita, há padronização das regras aplicáveis ao 

comércio eletrônico, notadamente, no que diz respeito à validade e obrigatoriedade dos 

contratos eletrônicos, inclusive aqueles celebrados por intermédio dos agentes eletrônicos. 

Quanto ao direito do consumidor, apesar de todos os três territórios 

canadenses terem adotado leis específicas a respeito, elas são falhas porque se dedicam 

exclusivamente ao crédito ao consumo. Igualmente, apesar de quase todas as províncias 

canadenses, exceto a província de Alberta e Nova Brunswick (esta última, porém, adota 

uma lei específica sobre garantia do produto e responsabilidade pelo fato do produto), 

possuírem leis específicas sobre a proteção do consumidor, estas legislações são falhas, 

pois muitas delas dedicam-se tão-somente o crédito ao consumo. Neste sentido, o 

consumidor canadense está desprotegido em face às novas práticas comerciais embasadas 

nas novas tecnologias. 

O grande problema é não ter uniformidade quanto ao período para exercício 

do direito de arrependimento nos contratos eletrônicos celebrados à distância. No entanto, 

prevalece o prazo estabelecido pela Lei Modelo sobre Contratos pela Internet (“Internet 

Sales Contract Harmonization Template”), ou seja, via de regra o prazo é de 07 (sete) dias, 

caso o fornecedor falhe no seu dever de informação (“direito de arrependimento 

condicionado”); podendo ser estendido para 30 (trinta) dias, caso o fornecedor não 

disponibilize a cópia do contrato ao consumidor. 

Já nos Estados Unidos, quase os cinqüenta Estados adotaram a Uniform 

Electronic Transactions Act (UETA), exceto a Geórgia, Illinois, Maryland, Nova Iorque, 

Virgínia e Washington. Contudo, o Estado de Illinois adota uma lei específica denominada 

Illinois Electronic Commerce Security Act, em vigor desde 1997; e os Estados de Maryland 

e Virgínia adotaram a Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA). Quanto à 

proteção do consumidor, o Estado da Califórnia é tido como modelo a ser seguido pelos 

demais Estados, devido à sólida e eficaz proteção ao consumidor. Entretanto, não há 

regulamentação do direito de arrependimento nos contratos eletrônicos à distância, o que 

representa uma lacuna na proteção dos consumidores norte-americanos. 

Em suma, no que diz respeito ao comércio eletrônico em sentido amplo, 

pode-se afirmar que há uniformização legal na América do Norte, seja em âmbito externo 
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(entre o Canadá e os Estados Unidos, que têm legislação bem semelhante); seja em âmbito 

interno (entre as províncias e territórios canadenses e entre os estados dos Estados Unidos). 

Entretanto, merece maior atenção do Legislador a proteção do consumidor 

no comércio eletrônico, ao validar, por exemplo, todas as cláusulas de escolha da lei 

aplicável, de foro de eleição e a cláusula compromissária. Ademais, é preciso estabelecer 

critérios uniformes como o conflito de lei e de jurisdição levando-se em consideração as 

transações eletrônicas ensejadas pelas novas tecnologias. 

 
 
1.4.4 Legislações de outros países sobre comércio eletrônico 

 

A parte final deste subcapítulo concentra-se na Rússia (como representante 

do Leste Europeu), na Austrália (Oceania) e em Cingapura, na China, na Índia e na 

Malásia (Ásia). Esta investigação demonstra o impacto das legislações ocidentais, 

notadamente a Lei Modelo sobre Comércio Eletrônico da CNUDMI, nestes países. 

 

 

1.4.4.1 Austrália 
 

Preliminarmente, deve-se ressaltar que a Austrália faz parte dos países do 

Commonwealth
658

, cujo sistema de governo é monarquia constitucional. A representante da 

coroa (Rainha Elizabeth da Grã-Bretanha) neste país é a Governadora Geral, atualmente 

sua Excelência MS. Quentin Bryce AC, empossada em 05 de setembro de 2008.659 A 

política australiana intensifica a influência de outros países do Commonwealth, como por 

exemplo, o Canadá. 

Desde a década de 90, o comércio eletrônico despertou o interesse das 

autoridades australianas, que se apressaram em realizar estudos e pesquisas, tendo em vista 

a elaboração de uma legislação específica a conferir maior segurança e confiabilidade às 

práticas comerciais eletrônicas. Portanto, este estudo e regulamentação ficaram a cargo do 

                                                
658 Da mesma forma o Canadá, cuja representação da coroa é a Governadora Geral, sua Excelência, 
Honorável Michaëlle Jean, empossada desde 27 de set. de 2005. Disponível em: 
<http://www.gg.ca/gg/index_e.asp>. Acesso em 24 de out. de 2008. 
659 Disponível em : < http://www.gg.gov.au/governorgeneral/index.php>. Acesso em 24 de out. de 2008. 
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“Grupo de Peritos em Comércio Eletrônico” (“Electronic Commerce Expert Group”), que 

analisa a questão e elabora relatórios sobre a matéria.660 

Este trabalho foi crucial para a elaboração da Lei australiana sobre comércio 

eletrônico, denominada “Electronic Transaction Act”, de 1999,661 seguida de sua 

regulamentação através do “Electronic Transactions Regulations 2000”
662

.I 

A primeira preocupação foi em determinar a validade dos contratos 

eletrônicos na parte 2 desta lei, que traz alguns requisitos legais para a validade das 

comunicações eletrônicas.663 

Note-se que esta lei tomou por base a Lei Modelo sobre Comércio 

Eletrônico da CNUDMI, validando os contratos eletrônicos, estabelecendo o princípio da 

equivalência dos meios eletrônicos aos escritos em papel (seção 9), estabelecendo critérios 

para a assinatura eletrônica (seção 10) e para a criação e armazenamento dos documentos 

eletrônicos (seção 11 e 12, respectivamente). Além disso, a Lei australiana determina o 

tempo e o local do envio e recebimento das mensagens eletrônicas (seção 14). Tudo nos 

mesmos moldes do que diz à referida Lei Modelo (subcapítulo 1.3.1.1.2), que deixamos de 

repetir nesta ocasião. 

Conseqüentemente, é perfeitamente válida a formação do contrato através 

de intercâmbio de mensagens eletrônicas. No entanto, deve-se atentar para o fato de que no 

sistema australiano, a formação do contrato inicia-se com um convite a fazer oferta 

(“invitation to treat”), mas que deve demonstrar a intenção de que o faz de se obrigar aos 

termos da futura oferta, desde que aceita integralmente.664 Em síntese, o sistema contratual 

australiano é muito semelhante ao canadense (vide capítulo 3). 

Quanto ao tempo e lugar da aceitação e conseqüente formação do contrato, 

a regra depende do meio de comunicação utilizado pelas partes. Em outras palavras, se o 

meio de comunicação não for instantânea, vigora a regra da postagem (“postal acceptance 

rule” ou “dispatch rule”), segundo a qual o contrato se forma quando a aceitação é 

                                                
660 The Electronic Commerce Expert Group’s Report de 31 de mar. de 1999. Disponível em: < 
http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/e-commerce_Electroniccommerceexpertgroupsreport>. 
661“ An Act to facilitate electronic transactions, and for other purposes”, Lei n. 162 de 1999. Disponível em: 
<http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/5FB156EEDBE71FB5CA257302
00012912/$file/ElectronicTrans1999.pdf>. Acesso em 11 de nov. de 2007. 
662 Statutory Rules 2000, n. 19. Disponível em: <http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ 
LegislativeInstrumentCompilation1.nsf/0/8AD6DFBDFC57D762CA2573370000428A?OpenDocument>. 
663 “Division 1—General rule about validity of transactions for the purposes of laws of the Commonwealth. 
Sec. 8 - Validity of electronic transactions. (1) For the purposes of a law of the Commonwealth, a transaction 
is not invalid because it took place wholly or partly by means of one or more electronic communications.” 
664 AKINDEMOWO, Olujoke. Information Technology Law in Australia. Pyrmont (Australia): Thomson - 
Sweet & Maxwell, 2001. p. 36. 
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enviada (“teoria da expedição). No entanto, se o meio de comunicação for instantânea, a 

regra é da recepção (“receipt rule”), isto é, o contrato se forma no momento em que o 

ofertante receba a aceitação do oblato. 

Todavia, a doutrina australiana665, assim como a canadense, ressalta que 

estas regras não podem ser automaticamente transpostas aos novos meios de comunicação, 

como pela internet, por exemplo. Nestas hipóteses, os tribunais deverão analisar caso a 

caso, para verificar quando o ofertante teve acesso real e efetivo ao conteúdo da aceitação. 

Por isso, a Lei australiana estabelece a presunção de envio de uma 

mensagem eletrônica na seção 14, que ocorre quando a mensagem sai do sistema de 

informação controlado pelo remetente.666De maneira que se presume recebida a mensagem 

quando esta ingresse no sistema de informação designado pelo destinatário667, caso as 

partes não tenham estabelecido regra diversa. 

 E o local em que o contrato foi firmado é determinado pelo local do 

estabelecimento comercial do destinatário e do remetente, que se não forem empresários, 

considera-se o local de sua residência habitual.668 

O já citado “Grupo de Peritos em Comércio Eletrônico”, também, liderou 

um projeto para garantir a efetiva proteção dos consumidores no contexto do comércio 

eletrônico tendo em vista a vulnerabilidade dos consumidores. Portanto, a Austrália é um 

exemplo de equilíbrio entre os interesses dos fornecedores e a proteção do consumidor 

online.
669

 

O resultado deste trabalho foi a conhecida lei modelo denominada “Building 

Consumer Sovereignty in Electronic Commerce: a best practice model for business and 

                                                
665 Idem ibidem, p. 40 – 41. 
666 “14  Time and place of dispatch and receipt of electronic communications. Time of dispatch. (1)For the 
purposes of a law of the Commonwealth, if an electronic communication enters a single information system 
outside the control of the originator, then, unless otherwise agreed between the originator and the addressee 
of the electronic communication, the dispatch of the electronic communication occurs when it enters that 
information system.”  
667 “[...] Time of receipt. (3) For the purposes of a law of the Commonwealth, if the addressee of an electronic 
communication has designated an information system for the purpose of receiving electronic 
communications, then, unless otherwise agreed between the originator and the addressee of the electronic 
communication, the time of receipt of the electronic communication is the time when the electronic 
communication enters that information system.” 
668 “[…] Place of dispatch and receipt. (5) For the purposes of a law of the Commonwealth, unless otherwise 
agreed between the originator and the addressee of an electronic communication: (a) the electronic 
communication is taken to have been dispatched at the place where the originator has its place of business; 
and (b) the electronic communication is taken to have been received at the place where the addressee has its 
place of business.” 
669 AKINDEMOWO, Olujoke. Information Technology Law in Australia. Op. cit., passim. 
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dispute resolution in e-commerce”, que deverá ser adotado pelos estados australianos.670
 

Este trabalho tomou por base as Diretrizes da OCDE já analisadas no subcapítulo 1.3.3. 

Em linhas gerais, este modelo legal objetiva minimizar os efeitos da 

vulnerabilidade do consumidor, coibindo práticas comerciais enganosas como falsas 

loterias e sorteios de prêmios, insuficiência das informações prestadas pelos 

fornecedores671, envio de mensagens comerciais não-solicitadas (“spam”)672, repasse não-

autorizado das informações pessoais dos consumidores a outros fornecedores673, etc. E, ao 

mesmo tempo, objetiva incentivar políticas públicas para garantir a efetiva proteção dos 

consumidores online, obrigarem que os fornecedores ofereçam meios de pagamento fáceis 

e seguros674, criar mecanismos de acesso à justiça aos consumidores675, bem como evitar 

os prejuízos causados pelas cláusulas de eleição de foro e compromissária.676 

Além disso, o Governo australiano elaborou uma lei específica sobre o 

conteúdo das páginas de internet, a denominada “Broadcasting Services Amendment 

(Online Services) Act” de 1999677. A seção 10 desta lei proíbe que as páginas de internet 

                                                
670 Disponível em: < http://www.ictparliament.org/CDTunisi/ict_compendium/paesi/australia/AU17.pdf>; a 
versão revisada e os debates sobre o tema estão disponíveis em: < http://www.ecommerce.treasury.gov.au 
/bpmreview/content/_download/BPM_Review.pdf>. Acesso em 11 de nov. de 2007: “The model code sets 
standards for consumer protection in areas where the special characteristics of the online environment create 
challenges not usually encountered in the traditional retail environment. These standards are intended to build 
consumer sovereignty in e-commerce – that is, the ability of consumers to make independent, well-informed 
choices when shopping online, supported by access to adequate means of redress, robust consumer protection 
legislation and a knowledge of their rights as consumers.” 
671 “29. Businesses engaged in e-commerce should provide enough information about the terms, conditions 
and costs of a transaction to enable consumers to make informed decisions.” Disponível em: < 
http://www.ictparliament.org/CDTunisi/ict_compendium/paesi/australia/AU17.pdf>. Acesso em 11 de nov. 
de 2007. 
672 “23. For commercial e-mail: 23.1 Businesses should not send commercial e-mail except: 23.1.1 to people 
with whom they have an existing relationship; or 23.1.2 to people who have already said they want to receive 
commercial e-mail;” Idem ibidem. 
673 “39. Businesses should respect consumers’ privacy when dealing with personal information. As a 
minimum they must comply with the benchmark standards for handling personal information set out in the 
Privacy Commissioner's National Principles for the Fair Handling of Personal Information. The National 
Principles set out standards in relation to: 39.1 collection of personal information; 39.2 use and disclosure of 
personal information; 39.3 data quality; 39.4 data security; 39.5 openness about management of personal 
information; 39.6 access and correction; 39.7 use of identifiers; 39.8 anonymity when entering transactions; 
39.9 onward transfers of personal information; and 39.10 highly sensitive personal information.” Idem 

ibidem. Estes princípios estão disponíveis em: <www.privacy.gov.au>. 
674 “41. Businesses should provide to consumers payment mechanisms that are easy to use and offer security 
that is appropriate for the transaction. The payment mechanism should also be appropriate to the method of 
payment and the confidentiality of payment mechanism information provided.” Idem ibidem. 
675 “48. Businesses should provide consumers with clear and easily accessible information on any 
independent customer dispute resolution mechanism to which the business subscribes.” Idem ibidem. 
676 “50. Where a business specifies an applicable law or jurisdiction to govern any contractual disputes or a 
jurisdiction or forum where disputes must be determined, it should clearly and conspicuously state that 
information at the earliest possible stage of the consumer’s interaction with the business.” Idem ibidem. 
677 GEIST, Michael. Internet Law in Canada..., op. cit., p. 135 – 141. 
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na Austrália contenham conteúdo pornográfico ou outro conteúdo recusado assim avaliado 

pelo Ministério de Classificação Australiano.678 

A partir de tudo o que foi exposto supra, a Austrália é um exemplo a ser 

seguido, pois se conjugou os interesses do mercado em promover o comércio eletrônico 

com os anseios sociais de proteção do consumidor. 

 

 
1.4.4.2 Cingapura 
 

A lei denominada Electronic Transactions Act
679

 de 1º de julho de 1998 

estabelece algumas regras atinentes ao comércio eletrônico, especificamente às assinaturas 

eletrônicas680 e à validade dos contratos celebrados eletronicamente681. 

Ressalte-se que esta lei está fundada nos princípios, definições e regras da 

Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico (subcapítulo 1.3.1.1.2), na  “Illinois 

Electronic Commerce Security Act” (subcapítulo 1.4.3.2.6.3) e “Utah Digital Signature 

Act” (subcapítulo 1.4.3.2.6.1).682 

Assim, a aplicação da Lei sobre Transações Eletrônicas de Cingapura está 

delimitada na seção 4 (1), que é muito semelhante às demais legislações supracomentadas, 

ou seja, não se aplica aos testamentos, instrumentos negociáveis, trusts, contratos cujo 

objeto seja bens imóveis e títulos de documentos. 

                                                
678 Sobre este sistema de classificação do conteúdo das páginas da internet na Austrália, consultar o site do 
“Classification Board”, disponível em: < http://www.classification.gov.au/special.html?n=457&p=128>. 
Acesso em 26 de out. de 2008. 
679 Disponível em: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN025623.pdf>. 
Acesso em 25 de out. de 2008. 
680 “Electronic signatures. 8. (1) Where a rule of law requires a signature, or provides for certain 
consequences if a document is not signed, an electronic signature satisfies that rule of law. (2) An electronic 
signature may be proved in any manner, including by showing that a procedure existed by which it is 
necessary for a party, in order to proceed further with a transaction, to have executed a symbol or security 
procedure for the purpose of verifying that an electronic record is that of such party.” Idem ibidem. 
681 “Legal recognition of electronic records. 6. For the avoidance of doubt, it is declared that information 
shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the ground that it is in the form of an 
electronic record.” Idem ibidem. 
682 PHANG, Andrew. The Singapore Electronic Transactions Act 1998 and the Proposed Article 2B of the 
Uniform Commercial Code. In: International Journal Of Law And IT (IJL&IT 1999 7 (103)), vol. 07, June 
1st 1999. p. 103 – 128: “Singapore, on the other hand, whilst equally passionate about pursuing (and, 
therefore, dealing legally with) commerce in the technological context has recently enacted a much more 
modest statute--the Electronic Transactions Act 1998.8 This Act derives, in the main, from both the 
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce as well as the Illinois Electronic Commerce Security and 
Utah Digital Signature Acts.9 In many ways, therefore, any comparison of the Singapore ETA with the 
proposed Article 2B is, in effect, also a comparison between the UNCITRAL Model Law and the US State 
legislation just mentioned with Article 2B itself.” 



 297 

A parte IV desta lei disciplina a formação dos contratos celebrados 

eletronicamente. E, igualmente à Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico, as 

seções 11 a 15 estabelecem regras genéricas sobre a formação e validade dos contratos 

eletrônicos. Por exemplo, a seção 11 deixa expressa a possibilidade da oferta e aceitação 

serem manifestadas através de meios eletrônicos, e, conseqüentemente, estas declarações 

de vontade vinculam as partes (seção 12). 

Uma preocupação constante que surge do emprego das novas tecnologias à 

contratação diz respeito à identidade da pessoa com quem se contrata. Em outras palavras, 

por serem contratos à distância, geralmente, em que não se tem contato físico com a outra 

parte, é preciso estabelecer mecanismos para atribuir a identidade da pessoa que enviou e 

recebeu as mensagens eletrônicas durante a formação do contrato. Neste sentido, a seção 

13 traz regras semelhantes às legislações já analisadas neste trabalho. A presunção geral é 

que se atribui a autoria da mensagem eletrônica ao indivíduo que a originou, 

compreendendo inclusive a mensagem enviada pelo seu representante ou programa de 

computador (agentes eletrônicos) previamente formatado para tanto. No entanto, esta 

presunção não vigorará caso a parte notifique a outra sobre a interferência de pessoa não-

autorizada para o envio de determinada mensagem. 

Entretanto, os consumidores se encontram em uma posição desfavorável 

tendo em vista a massificação acirrada dos contratos eletrônicos, e. g. os indivíduos que 

desenvolvem um programa de computador estabelecem regras genéricas e uniformes para 

todos os usuários, que apenas tomam conhecimento delas após a instalação do software. 

Este aspecto da vulnerabilidade dos consumidores não foi enfrentado pela legislação de 

Cingapura, merecendo uma revisão urgentemente para garantir a efetiva proteção dos 

consumidores online.
683

 

O conteúdo das páginas de internet, também, está sob controle através do 

“Código de Prática da Internet”684, que proíbe o conteúdo contrário ao interesse e à ordem 

pública, à harmonia nacional ou que ofenda os bons costumes e à decência. 

                                                
683 PHANG, Andrew. The Singapore Electronic Transactions Act 1998…, op. cit.: “As is previously 
explained, the net result is to enable all parties to benefit from this legal arrangement: the purchaser as the 
end user is now granted rights against both the software retailer/distributor as well as the software producer, 
and the software producer is legally assured of the enforceability of the software license agreement with the 
purchaser. This bold piece of innovation has, however, yet to find a place in the Singapore ETA.” 
684 Tradução livre da expressão “Internet Code of Practice”, disponível em: < 
http://www.mda.gov.sg/wms.file/mobj/mobj.981.internet_code_of_practice.pdf>. Acesso em 26 de out. de 
2008: “(1) The Broadcasting Act (Cap. 28) makes it the duty of Media Development Authority of Singapore 
to ensure that nothing is included in any broadcasting service which is against public interest or order, 
national harmony or which offends against good taste or decency. This Code of Practice has been produced 
by the Media Development Authority of Singapore for this purpose.” 
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1.4.4.3 Hong Kong 
 

No campo tecnológico, Hong Kong, uma região administrativa especial da 

República Popular da China, regulamenta o comércio eletrônico através da “Electronic 

Transactions Ordinance”, de 05 de abril de 2000, que estabelece o princípio da 

equivalência entre os documentos e assinaturas eletrônicos e aqueles em papel; além de 

reconhecer os atos de autoridades certificadoras.685 

Esta legislação toma como base a lei modelo da CNUDMI686, desta forma 

reconhece validade às informações, aos documentos, aos contratos e à assinatura eletrônica 

(seções 5 e 6)687. De maneira que todos estes produziram efeitos legais como aqueles em 

papel (princípio da equivalência). Portanto, tudo que foi dito sobre estes aspectos, bem 

como sobre a atribuição de origem dos documentos eletrônicos, tempo e lugar de envio e 

recebimento, etc. vale para esta Ordenação. 

Assim, a “Parte V” desta Ordenação apenas deixa expressa a possibilidade 

de se fazer ofertas e aceitá-las através dos meios eletrônicos, hipótese em que o contrato 

será válido e eficaz, vinculando as partes contratantes. Em outras palavras, não se pode 

negar validade e eficácia a este contrato pelo simples fato de ter sido formado 

eletronicamente, para anulá-lo somente se houver um vício do consentimento ou social 

como ocorre nos contratos em papel. Isto é o que está estampado na seção 17688 da 

Ordenação, que é muito semelhante às legislações supra-analisadas: 

 

 

                                                
685 Disponível em: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN010238.pdf>. 
Acesso em 26 de out. de 2008; cujas emendas, vigentes desde 30 de jun. de 2004, estão disponíveis em: 
<http://www.ogcio.gov.hk/eng/eto/eeto.htm>. Acesso em 26 de out. de 2008. 
686 ONG, Rebeca. Consumer Based Electronic Commerce: A Comparative Analysis of the Position in 
Malaysia and Hong Kong. In: International Journal Of Law And IT (IJL&IT 2004 12 (101)), vol. 12, March 
1st, 2004. p. 101 – 126: “The Electronic Transactions Ordinance (ETO) was promulgated in line with the 
fundamental principle of the UNCITRAL (sic) Model Law to a) give electronic records and digital signatures 
used in electronic transactions the same legal rules as that of their paper counterparts; and b) to establish a 
framework to promote and facilitate the operation of certification authorities so as to ensure trust and security 
in electronic transactions.” 
687 “5. Requirement for writing. (1) If a rule of law requires information to be or given in writing or provides 
or certain consequences if it is not, an electronic record satisfies the requirement if the information contained 
in the electronic record is accessible so as to be usable for subsequent reference. (2) If a rule of law permits 
information to be or given in writing, an electronic record satisfies that rule of law if the information 
contained in the electronic record is accessible so as to be usable for subsequent reference. 6. Digital 
signatures (1) If a rule of law requires the signature of a person or provides for certain consequences if a 
document is not signed by a person, a digital signature of the person satisfies the requirement but only if the 
digital signature is supported by a recognized certificate and is generated within the validity of that 
certificate.” 
688 Disponível em: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN010238.pdf>. 
Acesso em 26 de out. de 2008. 
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PART V - ELECTRONIC CONTRACTS 
17. Formation and validity of electronic contracts 
(1) For the avoidance of doubt, it is declared that in the context of the 
formation of contracts, unless otherwise agreed by the parties, an offer 
and the acceptance of an offer may be in whole or in part expressed by 
means of electronic records. 
(2) Where an electronic record is used in the formation of a contract, that 
contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground 
that an electronic record was used for that purpose. 
(3) For the avoidance of doubt, it is stated that this section does not 
affect any rule of common law to the effect that the offeror may 
prescribe the method of communicating acceptance. 

 

Quanto à assinatura eletrônica, esta Ordenação tomou por base a Legislação 

norte-americana do Estado de Utah689 (vide subcapítulo 1.4.3.2.5), ou seja, admite como 

tecnologia segura a criptografia assimétrica na seção 2, como o faz a maioria das 

legislações já analisadas neste trabalho.690 Contudo, ressalte que a melhor técnica 

legislativa é a neutralidade tecnológica e não adotar nenhuma tecnologia em específico 

dado ao constante e rápido desenvolvimento tecnológico, que fatalmente oferecerá 

melhores técnicas (mais confiáveis e fáceis de manusear), implicando em constante revisão 

e alteração legislativa.  

Quanto à proteção do consumidor, aplica-se a “Control of Exemption 

Clauses Ordinance”
691, que proíbe as cláusulas contratuais que limitam ou excluem a 

responsabilidade do fornecedor, que é aplicável ao contexto do comércio eletrônico.692 No 

entanto, o âmbito de aplicação desta Ordenação exclui os contratos internacionais, 

deixando os consumidores online totalmente desprotegidos. Portanto, é necessário revisar 

esta Ordenação para incluir sua aplicação ao contexto do comércio eletrônico, bem como 

elaborar uma lei específica para tanto, como ocorre na Austrália, por exemplo. 

                                                
689 ONG, Rebeca. Consumer Based Electronic Commerce …, op. cit.: “As with Malaysia's DSA, the ETO is 
heavily influenced by the Utah Act and hence shares many similarities. Firstly, the ETO adopts a specific 
definition of digital signature, bringing into operation an asymmetric cryptosystem. Legal recognition is 
given to digital signature, in that 'a digital signature will satisfy the requirement of a rule of law requiring the 
production of a person's signature if the digital signature is supported by a recognized certificate and is 
generated within the validity of that certificate.” 
690 “‘asymmetric cryptosystem’ means a system capable of generating a secure key pair, consisting of a 
private key for generating a digital signature and a public key to verify the digital signature; […] ‘digital 
signature’, in relation to an electronic record, means an electronic signature of the signer generated by the 
transformation of the electronic record using an asymmetric cryptosystem and a hash function such that a 
person having the initial untransformed electronic record and the signer’s public key can determine -  (a) 
whether the transformation was generated using the private key that corresponds to the signer’s public key; 
and (b) whether the initial electronic record has been altered since the transformation was generated;” 
691 Disponível em: <http://sunzi1.lib.hku.hk/hkjo/view/14/1400060.pdf>. Acesso em 26 de out. de 2008. 
692 ONG, Rebeca. Consumer Based Electronic Commerce …, op. cit.: “The CECO offers protection to a 
consumer74 who at the relevant time is habitually resident in Hong Kong and who had taken the essential 
steps in Hong Kong to make a contract.” 
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Por fim, ressalte-se que o conteúdo das páginas da internet na China sofre 

um intenso controle estatal, porque o conteúdo comercial somente pode ser disponibilizado 

ao público após a obtenção de licença; e, quanto ao conteúdo não-comercial, deve-se dar 

ciência às autoridades competentes (artigo 3 e 4 das “Provisões do Conselho de Estado 

Chinês sobre Administração do Conteúdo da Internet”, de setembro 2000).693 

 

 

1.4.4.4 Índia 
 

A Índia disciplina a matéria por meio da “Information Technology Act”, de 

09 de junho de 2000694, em vigor desde 17 de outubro de 2000, que pretende conferir 

reconhecimento legal às transações realizadas através de meios eletrônicos de intercâmbio 

dados (IED) ou outros meios de comunicação semelhantes, inerentes ao comércio 

eletrônico. Igualmente, esta lei estabelece os requisitos para a utilização de meios 

alternativos e distintos do papel para armazenamento de informações, tendo em vista 

facilitar o arquivo em meio eletrônico de documentos pelos órgãos públicos. E, por fim, 

esta legislação altera dispositivos do Código Penal indiano (“Indian Penal Code”), da Lei 

sobre Provas de 1872 (“Indian Evidence Act”), da Lei sobre Livros Bancários de 1891 

(“Bankers' Books Evidence Act”) e da Lei de Reserva Bancária da Índia, de 1934 (“Reserve 

Bank of India Act”). 

Assim como a Lei australiana e a de Hong Kong, esta legislação indiana, 

também, toma por base a lei modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico. Neste 

sentido, a doutrina indiana esclarece:695 

The UNCITRAL Model Law provides that offer and acceptance may be 
expressed by means of data messages and the contract thus formed shall 
not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data 
message was used for that purpose. The IT Act which is modelled on the 
UNCITRAL Model Law does not provide such provision to make 
explicit, what at present appears only implicit, in the Contract Act and 
the issue has been left for the Courts to decide. 

 

Desta forma, após trazer algumas definições e delimitar o seu âmbito de 

aplicação (capítulos I), a legislação indiana estabelece a validade dos documentos 

                                                
693 GEIST, Michael. Internet Law..., op. cit., p. 143. 
694 Disponível em: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN010239.pdf>. 
Acesso em 26 de out. de 2008. 
695 AHMAD, Farooq. Electronic Commerce: An Indian Perspective. In: International Journal Of Law And IT 
(IJL&IT 2001 9 (133)), vol. 09, June 1st, 2001. p. 133 – 176. Passim. 
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eletrônicos no capítulo II, determinando que os documentos eletrônicos sejam certificados 

através da assinatura digital sob o sistema de criptografia assimétrico.696 

Em seguida, o capítulo III (Governança Eletrônica) confere validade aos 

contratos e assinaturas eletrônicas para eliminar possíveis dúvidas, seções 4 e 5.697 A 

semelhança com a Lei Modelo da CNUDMI é notória, daí vigorarem as mesmas regras 

sobre atribuição da origem das mensagens eletrônicas,698 bem como as presunções de 

tempo e lugar de envio e recebimento das mensagens eletrônicas (capítulo IV). Para evitar 

repetições desnecessárias vide subcapítulo 1.3.1.1.2. 

Quanto à dogmática contratual indiana, a lei sobre comércio eletrônico, ora 

comentada, é ampla e principiológica. Portanto, a lei que regula a formação e execução do 

contrato na Índia é a “Indian Contract Act” de 1872699. 

Conforme a doutrina contratual e a jurisprudência indiana a respeito, 

embasada nos princípios do Common Law, o contrato entre ausentes (em que as partes 

utilizam meios de comunicação não-instantânea) dá-se com o conhecimento da aceitação 

pelo proponente (“postal rule”), nos termos da seção 4 da Lei indiana sobre Contratos.700 

Entretanto, o lugar é onde a “carta” foi postada. 

                                                
696 “3. Authentication of electronic records. (1) Subject to the provisions of this section any subscriber may 
authenticate an electronic record by affixing his digital signature. (2) The authentication of the electronic 
record shall be effected by the use of asymmetric crypto system and hash function which envelop and 
transform the initial electronic record into another electronic record.” Disponível em: 
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN010239.pdf>. Acesso em 26 de 
out. de 2008. 
697 “4. Legal recognition of electronic records. Where any law provides that information or any other matter 
shall be in writing or in the typewritten or printed form, then, notwithstanding anything contained in such 
law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is - (a) rendered or 
made available in an electronic form; and (b) accessible so as to be usable for a subsequent reference. 5. 
Legal recognition of digital signatures. Where any law provides that information or any other matter shall be 
authenticated by affixing the signature or any document shall be signed or bear the signature of any person 
(hen, notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been 
satisfied, if such information or matter is authenticated by means of digital signature affixed in such manner 
as may be prescribed by the Central Government.” Idem ibidem. 
698 AHMAD, Farooq. Electronic Commerce: An Indian Perspective. Op. cit.: “The IT Act has adopted the 
principle of attribution which provides that an electronic record shall be attributed to the originator if it was 
sent by the originator himself or any one authorized by him or by an information system programmed by or 
on behalf of the originator to operate automatically. Thus any communication made by a computer shall be 
deemed to be that of the originator on the principles of agency. The commonly known human agents have 
been replaced by the electronic agent. Since these electronic agents are computer systems which were 
programmed by the originator, by applying the principle of attribution, the originator will be held responsible 
for its operation.” 
699 Disponível em: <http://www.netlawman.co.in/acts/indian-contract-act.php>. Acesso em 26 de out. de 
2008. 
700 AHMAD, Farooq. Electronic Commerce: An Indian Perspective. Op. cit.: “The postal rule has been 
incorporated in Section 4 of the Contract Act with an important modification to the principle of 
communication of acceptance. The law relating to the communication of offer is in line with the Common 
Law principle. The communication of offer is complete when it comes into the knowledge of the offeree. 
This was the principal reason that the reward was denied to Lalman Shukla in Lalman Shukla v. Gaurie Datt 
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Já nas hipóteses em que as partes utilizam meios de comunicação 

instantânea, tem-se por concluído o contrato no momento e no lugar onde a aceitação for 

recebida (“receipt rule”).701 

Todavia, estas regras devem ser flexibilizadas face às novas tecnologias, 

sendo que esta análise deve ser feita casuisticamente pelos Tribunais. Por isso que a 

Legislação indiana não fixou nenhuma regra a respeito. E, a doutrina aponta o perigo de 

estabelecer uma regra única para as transações eletrônicas sobre o momento e lugar de 

formação do contrato. 

Em síntese, as regras estabelecidas no capítulo IV, seção 13, da Lei indiana 

sobre comércio eletrônico, que determina o tempo e lugar do envio da mensagem 

eletrônica devem ser aplicadas com cautela pelos tribunais, tendo em vista as 

peculiaridades do caso concreto. Este dispositivo diz, em linhas gerais, que o envio de uma 

mensagem eletrônica ocorre quando esta ingresse em um sistema de informação alheio ao 

controle de quem a originou; e o recebimento dela ocorre quando: a) entra no sistema de 

informação designado pelo destinatário; b) é acessada pelo destinatário, quando o envio 

não se deu no sistema de informação designado; ou c) ingresse no sistema de informação 

do destinatário quando não haja nenhum outro designado. Percebe-se, claramente, que tais 

regras dão maior abertura para o Judiciário proceder uma análise caso a caso para se 

constatar uma destas situações previstas. 

Além disso, estas presunções afetam a possibilidade de se revogar ou não 

uma oferta ou a aceitação feita, pois isto só pode ser feito antes ou concomitantemente. 

Quanto à determinação da jurisdição, deve-se atentar para o lugar do 

estabelecimento comercial, quando houver; e, na sua falta, o domicílio habitual do 

consumidor. Isto está determinado na seção 14 da Lei indiana sobre comércio eletrônico e 

na Lei Indiana de Proteção do Consumidor (“Consumer Protection Act”) de 1986, que 

prevê a regra de que o consumidor pode ingressar com a ação em seu domicílio 

(semelhantemente ao inciso I do art. 101 do CDC brasileiro).702 

                                                                                                                                              
Sharma, inspite of the fact that he had succeeded in finding the boy whose uncle (master of Lalman) had 
announced a reward of Rs.501 to any one finding the boy about which Lalman came to know only after 
finding the boy.” 
701 Idem ibidem: “The rule of instantaneous means of communication laid in Entores was also followed by 
the Supreme Court of India in Baghwandas Governdhandas Kedia v. Girdharilal Parshottamdas and Co. 
The court confined the operation of Section 4 to postal communications, and laid down that in cases of 
instantaneous means of communication the contract is concluded where acceptance is received.” 
702 Seção 11, que foi alterada após o julgamento do caso Indian Airlines Corporation v. Consumer Education 

and Research Society, Ahmadabad (1991) 3 Comp. L.J 166 (NCDRC). Disponível em: 
<http://ncdrc.nic.in/1_1.html>. Acesso em 26 de out. de 2008. 
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A Lei indiana sobre comércio eletrônico trata, também, da assinatura digital 

(capítulo VII), dos deveres dos subscritores (capítulo VIII), penalidades (capítulo IX), 

tribunal de apelação destinado a apreciar as leis cibernéticas (capítulo X), ofensas (capítulo 

XI), responsabilidade dos provedores (capítulo XII), disposições diversas (capítulo 

XIII).703 

Chama a atenção a criação de um Tribunal de Apelação destinado a apreciar 

as leis cibernéticas (capítulo X)704 por ser altamente inovador sem precedentes nas demais 

legislações analisadas, e, que representa um avanço tendo em vista as especificidades 

destas leis, marcadas pela interdisciplinaridade em que exige, além dos conhecimentos 

legais, conhecimentos técnicos científicos relacionados à informática para que possa 

proferir decisões úteis e possíveis de serem efetivadas. 

 

 

1.4.4.5 Malásia 
 

Assim como Cingapura, a Malásia, também, foi uma Colônia britânica, 

tornando-se independente em 31 de agosto de 1957. No entanto, muitas leis aplicadas na 

Malásia são da época colonial, isto é, leis britânicas. Por exemplo, no que diz respeito ao 

comércio, a seção 5 da Lei Civil da Malásia (“Civil Law Act”) de 1956 afirma que as leis e 

princípios aplicáveis são os mesmos que vigoram na Inglaterra.705 

Portanto, a disciplina jurídica sobre comércio eletrônico na Malásia coincide 

com o que vigora na Inglaterra, que já foi objeto de análise no subcapítulo 1.4.1.9. 

                                                
703 Isentando-os de responsabilidade caso tenham agido diligentemente para evitar os danos: “79. Network 
service providers not to be liable in certain cases. For the removal of doubts, it is hereby declared that no 
person providing any service as a network service provider shall be liable under this Act, rules or regulations 
made thereunder for any third party information or data made available by him if he proves that the offence 
or contravention was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent 
the commission of such offence or contravention.” Disponível em: 
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN010239.pdf>. Acesso em 26 de 
out. de 2008. 
704 “48. Establishment of Cyber Appellate Tribunal. (1) The Central Government shall, by notification, 
establish one or more appellate tribunals to be known as the Cyber Regulations Appellate Tribunal. (2) The 
Central Government shall also specify, in the notification referred to in subsection (1), the matters and places 
in relation to which the Cyber Appellate Tribunal may exercise jurisdiction.” Idem ibidem. 
705 “Application of English law in commercial matters - 5. (1) In all questions or issues which arise or which 
have to be decided in the States of Peninsular Malaysia other than Malacca and Penang with respect to the 
law of partnerships, corporations, banks and banking, principals and agents, carriers by air, land and sea, 
marine insurance, average, life and fire insurance, and with respect to mercantile law generally, the law to be 
administered shall be the same as would be administered in England in the like case at the date of the coming 
into force of this Act, if such question or issue had arisen or had to be decided in England, unless in any case 
other provision is or shall be made by any written law.” Disponível em: < 
http://www.agc.gov.my/agc/oth/Akta/Vol.%202/Act%2067.pdf>. Acesso em 26 de out. de 2008. 
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No que diz respeito à dogmática contratual, apesar de existir uma lei 

nacional sobre contratos (“Contracts Act 1950”
706

), as regras e princípios britânicos 

influenciam o sistema jurídico deste país. Todavia, em caso de conflito entre aquela lei e 

estes, a lei sobre contratos da Malásia prevalece. Esta lei disciplina as regras sobre a 

formação dos contratos como a oferta (“proposal”
707) e a aceitação (“acceptance”). 

Ressalte-se, no entanto, que esta lei é muito antiga requerendo maior cuidado do intérprete 

ao aplicá-la, tendo em vista as novas tecnologias. 

Quanto às novas tecnologias, destaca-se a “Digital Signature Act” de 

1997708, que toma como base a “Utah Digital Signature Act” (vide tópico “vi. a" do 

subcapítulo 1.4.3.2), adotando, portanto, o sistema de criptografia assimétrico como a 

metodologia adequada e segura.709 A doutrina critica a limitação tecnológica desta lei, pois 

vai de encontro às constantes evoluções tecnológicas, melhor seria, portanto, estabelecer a 

neutralidade tecnológica. 

Quanto à proteção do consumidor, há lei específica denominada “Consumer 

Protection Act” de 1999710, sendo aplicável quando de um lado tem-se a figura do 

fornecedor711; e do outro, o consumidor712.  Todavia, esta lei não se aplica ao comércio 

eletrônico haja vista disposição expressa neste sentido [seção 2 (g)]713, que exclui a 

aplicação desta lei às atividades decorrentes do uso de meios eletrônicos, a menos que o 

Ministério competente determine o contrário. 

                                                
706 ONG, Rebeca. Consumer Based Electronic Commerce …, op. cit.: “The Contracts Act provides rules for 
determining when the communication of an acceptance is complete. As against the proposer, communication 
of an acceptance is complete when it is put in a course of transmission so as to be put out of the power of the 
acceptor (offeree) section 4(2)(a).” 
707 A seção 2(a) da Lei de Contratos da Malásia define “proposal” como “when one party signifies to another 
his willingness to do or abstain from doing anything, with a view to obtaining the assent of that other to such 
act or abstinence he is said to make a proposal.” 
708 Disponível em: <http://www.parlimen.gov.my/actindexbi/pdf/ACT-562.pdf>. Acesso em 27 de out. de 
2008. 
709 ONG, Rebeca. Consumer Based Electronic Commerce …, op. cit.: “The Act is modelled after the Utah 
Digital Signature Act (Utah Act) which is based on the public key private key technology. This asymmetric 
cryptosystem adopts the use of a public key and a private key to encrypt and decrypt a message. This is in 
contrast to the symmetric cryptosystem which uses a single key.” 
710 Disponível em: <http://www.kpdnhep.gov.my/pub/kpdn/download/Consumer_Protection_Act_1999.pdf>. 
Acesso em 27 de out. de 2008. 
711 Seção 3: “[…] ‘business’ means any undertaking that is carried on whether for gain or reward or not and 
in the course of which goods or services are acquired or supplied whether at a price or otherwise; […]” Idem 

ibidem. 
712 Seção 3: “[…] ‘consumer’ means a person who – (a) acquires or uses goods or services of a kind 
ordinarily acquired or personal, domestic or household purpose, use or consumption; and (b) does not acquire 
or use the goods or services, or hold himself out as acquiring or using the goods or services, primarily for the 
purpose of: (i) resupplying them in trade; (ii) consuming them in the course of a manufacturing process; or 
(iii) in the case of goods, repairing or treating, in trade, other goods or fixtures on land; […]” Idem ibidem. 
713 “2. This Act shall not apply – […] (g). to any trade transactions effected by electronic means unless 
otherwise prescribed by the Minister.” Idem ibidem. 
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Portanto, o consumidor encontra-se desprotegido tendo em vista a exclusão 

da aplicação da lei de proteção do consumidor às transações eletrônicas. Neste sentido, a 

doutrina critica a omissão do Ministério competente que não minimizou estes efeitos 

danosos ao determinar a aplicação das normas de proteção do consumidor ao comércio 

eletrônico, quando se constate a existência de uma relação de consumo.714 

Em suma, há duas grandes lacunas nas leis da Malásia. A primeira diz 

respeito à ausência de uma legislação específica sobre comércio eletrônico; existindo 

regulamentação apenas sobre assinatura digital. A segunda reflete a não aplicabilidade da 

lei de proteção do consumidor ao comércio eletrônico. No entanto, esta situação pode ser 

equilibrada a partir da aplicação das leis e “cases” britânicos nos termos da seção 5 (1) e 

(2) da Lei Civil de 1956. 

 

 

1.4.4.6 Rússia 
 

A Rússia regula alguns aspectos das novas tecnologias, em especial a coleta 

e o arquivamento das informações governamentais e pessoais online na legislação 

específica denominada “Federal Law on Information, Informatization, and the Protection 

of Information” de 25 de janeiro de 1995.715 

Esta lei confere proteção às informações coletadas, distribuídas, 

armazenadas, etc. em meio eletrônico716, ressalvadas as normas de direito autoral, que 

continuam sendo aplicadas. Em síntese, esta lei visa a garantir os direitos dos proprietários 

das informações eletrônicas, como, por exemplo, os bancos de dados.717 

Embora não haja uma lei russa específica sobre comércio eletrônico, em 10 

de janeiro de 2002, a Rússia promulgou a lei sobre assinatura digital denominada “Federal 

                                                
714 ONG, Rebeca. Consumer Based Electronic Commerce …, op. cit.: “One disappointing feature of this Act 
is it does not apply to electronic transactions. It is surprising in the present digital age and with the Malaysian 
government encouraging the adoption of electronic commerce as a way of life, the Ministry of Domestic 
Trade and Consumer Affairs has overlooked this important issue. A press statement was made by the General 
Secretary of Domestic Trade and Consumer Affairs that the ambit of the Act will be extended to cover trade 
transactions concluded by electronic means though such extension has yet to be prescribed by the Minister.” 
715 No. 24-FZ. Disponível em: <http://www.fas.org/irp/world/russia/docs/law_info.htm>. Acesso em 27 de 
out. de 2008. 
716 GAVRILOV, O. A. Russia’s Information Law. In: Herald of the Russian Academy of Sciences, vol. 75, 
no. 2, March - April 2005, p. 163-168. 
717 “Chapter 2. Information Resources - Article 4. Principles of the Legal System Governing the Information 
Resources - 1. Information resources are the objects of relations among individuals, legal entities, and the 
state; they constitute Russia's information resources and are protected by law, together with other resources.” 
Disponível em: <http://www.fas.org/irp/world/russia/docs/law_info.htm>. Acesso em 27 de out. de 2008. 
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Law of Russian Federation about Electronic Digital Signature”718, que adota o sistema 

assimétrico de criptografia para garantir segurança e confiabilidade aos documentos 

eletrônicos. 

No que diz respeito à proteção dos consumidores, há legislação específica, 

conhecida por “Law on Protection of Consumers’ Rights” de 1992719, que é perfeitamente 

aplicável ao contexto do comércio eletrônico.720 

 
 
1.4.4.7 Conclusão sobre o quadro geral nestes países, acerca do comércio 
eletrônico e da proteção do consumidor 
 

Conclui-se que as legislações e recomendações modelos emanadas da 

CNUDMI influenciam fortemente as legislações asiáticas sobre comércio eletrônico, como 

é o caso da Austrália, Cingapura, Hong Kong e Índia. Interessante notar que as legislações 

norte-americanas, notadamente a Lei de Utah sobre a assinatura eletrônica, também, são 

utilizadas como parâmetro para uma regulamentação efetiva acerca das novas tecnologias, 

adotando o sistema assimétrico de criptografia, como ocorre em Cingapura, Hong Kong, 

Índia, Malásia e Rússia.  

No entanto, permanece a indagação: se estes diplomas legais são suficientes 

para a solução dos dilemas decorrentes das novas tecnologias e a proteção efetiva do 

consumidor online? 

A lei modelo CNUDMI sobre comércio eletrônico é uma soft law, sendo 

assim, é uma lei genérica, neutra e abstrata como qualquer lei, porém o seu caráter 

obrigatório é mitigado vez que tais recomendações visam à orientação da produção 

legislativa dos outros países, que podem ou não adotá-la. 

Por esta razão, a lei modelo CNUDMI não contém alternativas concretas, 

por exemplo, para as hipóteses de conflito de lei nem as de cláusulas abusivas que são 

constantemente inseridas nos contratos eletrônicos de adesão. Desta forma, é questionável 

a utilidade da mera transposição da lei modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico sem 

que tais reajustes sejam feitos. 

A tutela dos consumidores no comércio eletrônica representa um desafio ao 

Legislativo destes países, salvo na Austrália. Portanto, os países asiáticos e os do Leste 

                                                
718 Disponível em: <http://www.rg.ru/oficial/doc/federal_zak/1-fz.shtm>. Acesso em 27 de out. de 2008. 
719 Disponível em: <http://www.apeccp.org.tw/doc/Russia/Comlaw/rucomlaw01.pdf>. Acesso em 27 de out. 
de 2008. 
720 GAVRILOV, O. A. Russia’s Information Law. In: Herald of the Russian Academy of Sciences, vol. 75, 
no. 2, March - April 2005, p. 163-168. 
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europeu devem se apressar em promulgar leis e estabelecer diretrizes a serem seguidas 

pelos fornecedores online, a exemplo do que ocorre na Austrália e na União Européia. 
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CAPÍTULO 2 
 

CONTRATOS E COMÉRCIO ELETRÔNICO: A NECESSÁRIA 
EVOLUÇÃO DA TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 

 
 

“Com a sociedade de consumo massificada e seu individualismo 

crescente nasce também uma crise sociológica, denominada por 

muitos de pós-moderna. Os chamados tempos pós-modernos são um 

desafio para o direito. Tempos de ceticismo quanto à capacidade da 

ciência do direito de dar respostas adequadas e gerais aos problemas 

que perturbam a sociedade atual e modificam-se com uma velocidade 

assustadora”. 

 
MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 155. 
 

No capítulo anterior, observa-se a evolução da dogmática contratual para 

atender aos anseios de uma sociedade marcada pelo crescente uso das novas tecnologias. 

Desta forma, surgiram muitas leis para validar os contratos formados através da internet, 

ou mesmo, os contratos automatizados formados com a mínima interferência humana 

(e.g. contratos realizados por intermédio dos agentes eletrônicos). 

Agora, pretende-se constatar a evolução da doutrina contratual, que, 

também, vem sofrendo constantes mudanças ao longo de décadas acompanhando a 

realidade social. 

Para tanto, este capítulo concentra-se no desenvolvimento da 

principiologia contratual, para esclarecer em que medida os princípios contratuais 

vigentes aplicam-se à contratação telemática. Ademais, é pertinente a análise de alguns 

princípios específicos do comércio eletrônico que deverão nortear as partes antes, durante 

e após a conclusão do certame. 

A importância do estudo dos princípios na Ciência do Direito diz respeito 

à própria razão de ser deste sistema, de maneira tal, que os princípios irradiam sobre 

todas as normas.1 Em outras palavras, por definição, princípio é o alicerce ou disposição 

fundamental.2 

                                                 
1 Norma é gênero, de que são espécies: a) os princípios; e b) as regras. Neste sentido: GRAU, Eros 
Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação / aplicação do direito. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 
Este autor distingue os princípios e regras, p. 168: “A regra é geral porque estabelecida para um número 
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Desta forma, para se entender adequadamente a disciplina dos contratos, 

deve-se iniciar tal investigação pelos princípios, que constituem o espírito das normas a 

cerca desta matéria. 

Durante o século XIX, a noção de contrato estruturou-se a partir da 

concepção da autonomia da vontade.3 Sendo assim, os princípios contratuais liberais 

básicos eram: - a liberdade contratual; - a obrigatoriedade do contrato; e, - a relatividade 

do contrato.4 

Com o desenvolvimento da Ciência do Direito, atribui-se ao contrato 

um aspecto para além do individual, isto é, uma concepção social de contrato. É neste 

sentido que Antonio Junqueira de Azevedo5 diz que a história do negócio jurídico 

coincide com a própria história do ser humano, pois o negócio jurídico é um 

comportamento humano que se manifesta juridicamente quando se tutela os 

relacionamentos entre os indivíduos: 

 

                                                                                                                                                 
indeterminado de atos ou fatos; não obstante, ela é especial na medida em que não regula senão tais atos ou 
tais fatos: é editada para ser aplicada a uma situação jurídica determinada; já o princípio, ao contrário, é 
geral porque comporta uma série indefinida de aplicações”. Outra distinção relevante feita por ÁVILA, 
Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 6. ed. ampl. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2006., para quem princípios e regras são espécies do gênero norma (p. 30), afirma que 
estes textos normativos distinguem-se pelo caráter comportamental descritivo da regra e finalísico dos 
princípios. p. 167: “[...] o significado preliminar dos dispositivos pode experimentar uma dimensão 

imediatamente comportamental (regra), finalística (princípio) e/ou metódica (postulado) [...] As regras 
podem ser dissociadas dos princípios quanto ao modo como prescrevem o comportamento. As regras são 
normas imediatamente descritivas na medida em que estabelecem obrigações, permissões e proibições 
mediante a descrição da conduta a ser cumprida. Os princípios são normas imediatamente finalisticas, já 
que estabelecem um estado de coisas cuja promoção gradual depende dos efeitos decorrentes da adoção a 
ela necessários. Os princípios são normas cuja qualidade frontal é, justamente, a determinação da realização 
de um fim juridicamente relevante, ao passo que característica dianteira das regras é a previsão do 
comportamento”. 
2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito administrativo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 
1997. p. 450 - 451:“princípio jurídico é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de 
critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do 
sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. 
3 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002. p. 39. 
4 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios sociais dos contratos no Código de Defesa do Consumidor e no novo 
Código Civil. In: Revista de Direito do Consumidor, ano 11, vol. 42, p. 187 – 195, abr. a jun. de 2002. p. 
195. 
5 ______. Ciência do Direito, negócio jurídico e ideologia. In: ______. Estudos e Pareceres de Direito 

Privado. Com remissões ao novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2004. p. 
38 – 54. p. 44. 
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O negócio jurídico é um fato social, no sentido preciso, de criação 
coletiva. As sociedades primitivas, quer as que existiram quer as que 
persistem ainda hoje à margem da civilização, apresentam na vida 
social determinados modelos de comportamento, revelados por 
observadores inteiramente alheios ao direito e que são atitudes jurídicas: 
são negócios jurídicos. 

 

O estágio da civilização moderna, dominada pelo avanço científico aliado 

ao desenvolvimento dos meios de comunicação, demonstra um novo modelo de 

comportamento: a contratação em massa mediante o emprego da telecomunicação e 

informática (telemática). Este fato social reclama do jurista atenção maior aos novos 

padrões de comportamento, devendo ser estes, regulados visando à pacificação social. 

De acordo com as novas diretrizes sociais, o modelo contratual atual é 

mais social permitindo a maior intervenção estatal nas relações entre particulares 

buscando a real igualdade entre as partes (art. 5º, caput CF/88) e a justiça contratual. 

Conseqüentemente, as legislações mais modernas dão ênfase a outros princípios, não 

excludentes, a saber: - o princípio da boa-fé objetiva; - o princípio do equilíbrio 

contratual ou princípio da equivalência material;6 - o princípio da função social do 

contrato; e, - o princípio da proteção da parte vulnerável. 

Por fim, a evolução não pára por aí, a nova realidade tecnológica traz a 

lume outros princípios constantemente aplicados nos conflitos decorrentes do comércio 

eletrônico: - o princípio da liberdade de expressão; - o princípio da proteção da 

privacidade; - o princípio de informação e de autodeterminação individual; e, - o 

princípio da confiança. 

Todos estes princípios serão abordados neste capítulo para embasar a 

investigação que se faz em torno da jurisprudência que se forma sobre os contratos 

eletrônicos. 

 

 

 

                                                 
6 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios..., op. cit., p. 192. Para este autor, o princípio da proteção da parte 
mais fraca decorre do princípio da equivalência material. 
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2.1 Teoria contratual clássica 
 

Este estudo se desenvolve a partir da investigação da teoria contratual 

clássica ou liberal, originada no Direito Canônico, que estabeleceu regras em prol da 

validade e força obrigatória dos vínculos obrigacionais emanados da vontade livre 

individual. A ênfase estava justamente no fiel cumprimento da palavra empenhada. Esta 

fase representou uma ruptura do formalismo exacerbado do Direito de Romano.7 

Todavia, o Direito Natural, edificado no valor da pessoa humana como um 

ente de razão, cristalizou os princípios da autonomia da vontade, do qual decorre o 

princípio da liberdade contratual. 

Estas idéias serviram de inspiração às teorias econômicas liberais e ao 

voluntarismo jurídico, que, a partir da Revolução Francesa e o Código Civil francês de 

1804, dominaram as demais codificações8 e jurisprudências. 

Em suma, os princípios contratuais tradicionais (clássicos ou liberais) 

estão fundados na conhecida expressão de Fouillée: “Qui dit contractuelle, dit juste”.
9 

Tal expressão pode ser traduzida para a linguagem informal moderna brasileira como: “o 

contratado não é caro”. 

E, portanto, o contrato, como emanação da vontade das partes (princípio 

da liberdade contratual), deve ser fielmente cumprido por elas (princípio da 

obrigatoriedade do contrato), sem beneficiar ou prejudicar terceiros que não participaram 

da manifestação de vontade livre e consciente (princípio da relatividade dos efeitos do 

contrato). Prevalecendo nesta transação a liberdade da forma a ser adotada pelas partes, 

se a lei não dispuser de forma diversa (princípio do consensualismo). 

 
 
 

                                                 
7 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos..., op. cit., p. 43 – 44. 
8 Por isso as principais codificações do século XIX foram marcadas pela ideologia liberal do Estado 
capitalista, como por exemplo, o já citado Código Napoleônico de 1804, o Código Civil Italiano de 1865, o 
Código Civil Alemão com os dispositivos em vigor em 1896, o Código Civil Brasileiro de 1916, dentre 
outras. 
9 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos..., op. cit., p. 47. 
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2.1.1 Princípio da liberdade contratual 
 

As idéias de Kant,10 que afirmou ser a autonomia da vontade o único 

princípio, podem ser resumidas na noção do ser humano como ente de razão. Este é o 

ponto de partida para a teoria da vontade (Willenstheorie),11 que fundamentou a 

concepção clássica do contrato. Em outras palavras, a partir desta idéia, que pode ser 

resumida na expressão autonomia da vontade, foram construídos, os três princípios 

contratuais clássicos, dentre eles o princípio da liberdade contratual.12 

Preliminarmente, deve-se compreender o real sentido da expressão 

“autonomia da vontade”, e distingui-la da expressão “autonomia privada”. A primeira é 

caracterizada pela forte conotação subjetiva; ou seja, o indivíduo como ente de razão, 

capaz de vincular outros através de sua vontade íntima e consciente. A expressão 

“autonomia privada”,13 por sua vez, caracteriza-se pela conotação mais objetiva, 

entendida como o poder de autodeterminação do indivíduo por meio de negócio jurídico, 

que instrumentaliza este poder. 

Em suma, a autonomia privada manifesta-se como poder de auto-

regulamentação dos interesses individuais, com duas funções: a) fonte de normas 

jurídicas que passam a fazer parte da ordem jurídica; e b) como pressuposto e causa 

geradora de relações jurídicas disciplinadas, in abstrato, pelo ordenamento jurídico em 

que se insere.14 

Feita esta brevíssima análise sobre a distinção entre autonomia da vontade 

e autonomia privada, passa-se à investigação do princípio da liberdade contratual. Este 

princípio foi ao encontro das idéias do liberalismo econômico e voluntarismo jurídico do 
                                                 
10 KANT. Critica de la razon practica. Traducción, prólogo y notas de V. E. Lollini. Buenos Aires: 
Libreria Perlado, 1939. 
11 Segundo esta teoria, a vontade íntima do indivíduo manifestada de forma livre e consciente gera direitos 
e obrigações legítimas, e, portanto, devem ser tuteladas pelo direito. Cf. BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria 

Geral do Direito Civil. 2. ed. rev. e atual. por Cáio Mário da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves, 1980. p. 213. 
12 Para GOMES, Orlando. Contratos..., op. cit., p. 25, o princípio da autonomia da vontade aplicada no 
campo contratual resulta no próprio princípio da liberdade de contratar. Com a devida vênia, sustentamos 
que a autonomia da vontade inspira os quatro princípios contratuais clássicos. Por exemplo, o princípio do 
consensualismo, em que o contrato forma-se com a exteriorização das vontades, sendo que as partes podem 
eleger a forma de o fazê-lo, se a lei não determinar forma específica, também, é uma manifestação da 
autonomia da vontade. 
13 REALE, Miguel. História do Novo Código Civil. _____; MARTINS-COSTA, Judith. (coord.) São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005. p. 267. Este jurista prefere utilizar a expressão: “poder negocial”. 
14 BETTI, Emílio. Teoria geral..., op. cit. p. 71. 
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século XIX. Ressalte-se que o princípio da liberdade contratual está mencionado no art. 

1.1 dos “Princípios dos Contratos Internacionais”, de 2004, do Unidroit.15 

Tal princípio foi consolidado em diversos países, inclusive no Brasil, 

como já mencionado. Mas ressalte-se ainda a doutrina denominada freedom of contract 

do Common Law, a exemplo do Canadá.16 

De fato, a ideologia novecentista, influenciada pelas teorias econômicas 

liberais (“laissez-faire, laissez-passer”), representou um fortalecimento à sociedade 

capitalista:17 

 

Liberdade de contratar e igualdade formal das partes eram, portanto, os 
pilares – que se completavam reciprocamente – sobre os quais se 
formava a asserção peremptória, segundo a qual dizer “contratual” 
equivale a dizer “justo” (“qui dit contractuel dit juste”). 

 

O princípio das liberdades contratuais, no plural, tendo em vista que há 

mais de uma, releva a predominância da função individual na contratação. A expressão é 

usada no plural, pois engloba três aspectos18: - a liberdade de celebrar contratos e não 

celebrar contratos (liberdade de contratar propriamente dita); - a liberdade de escolher a 

forma contratual, seja típica ou atípica (liberdade de estipular o contrato); e, - a 

liberdade de determinar o conteúdo do contrato. 

A liberdade de celebrar ou não contratos significa o poder do indivíduo 

provocar os efeitos legais que pretenda alcançar. Esta liberdade tem raízes 

constitucionais, art. 5º, inc. II da CF/88, segundo o qual “ninguém é obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

                                                 
15 “ARTICLE 1.1 (Freedom of contract) The parties are free to enter into a contract and to determine its 
content.” UNIDROIT principles of international contracts. Disponível em: 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf>. Acesso em: 28 
de nov. de 2008.  
16 Esta doutrina não é aplicada em sua integralidade nos contratos de consumo: WADDAMS, S. M. The 

law of contracts. 5. ed. Toronto: Canada Law Book, 2005. p. 475: “Then in 1966, in a case entirely 
removed from the contexto of consumer transactions, the House of Lords held that there was no rule of law. 
The court’s only power and duty was to determine the true meaning of the agreement and to enforce it. 
There was no rule, in Lord Reid’s words, ‘restricting the general principle of English law that parties are 
free to contract as they may see fit’”. No mesmo sentido: BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts: 

cases and commentaries. 7. ed. Toronto (Ont.): Thomson Carswell, 2004. p. 04. Este autor pondera que a 
liberdade de contratar não é absoluta. 
17 ROPPO, Enzo. O Contrato. (Il Contratto). Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: 
Almedina, 1988. p. 35. 
18 GOMES, Orlando. Contratos..., op. cit., p. 26. 
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Todavia, esta vertente do princípio da liberdade de contratar vem sofrendo 

erosão, como por exemplo, os contratos denominados necessários, e até mesmo 

obrigatórios.
19 

Esta vertente também engloba a faculdade de escolher o parceiro 

contratual, ou seja, o ser humano como ente de razão pode contratar com outrem de sua 

livre e espontânea vontade, desde que ambas sejam capazes nos termos dos arts. 3º e 4º 

do CC/02. 

Contudo, esta faculdade não é absoluta, pois em determinadas situações os 

indivíduos devem contratar com uma pessoa (jurídica ou física) determinada, como por 

exemplo, os contratos de fornecimento de serviços públicos, em que nem mesmo as 

concessionárias têm liberdade de escolher a quem prestar os serviços. 

Dando seqüência à análise das liberdades contratuais, as partes podem 

adotar, no todo ou em parte, o conteúdo de tipos contratuais previamente descritos em lei. 

Neste contexto, os contratos subdividem-se em contratos típicos e atípicos.20  

Estas possibilidades estão positivadas no art. 425 do CC/02: 

 

Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as 
normas gerais fixadas neste Código. 

 

Contudo, na adoção parcial do conteúdo previsto em lei, deve-se atentar às 

normas coativas ou cogentes, que não podem ser derrogadas pelas partes contratantes. 

Neste sentido, a liberdade de determinar as cláusulas do contrato não pode afetar os 

elementos normativos cogentes da figura contratual. Apenas o conteúdo normativo 

dispositivo pode ser alterado pelas partes (norma supletiva ou dispositiva). Esta é a 

posição da doutrina:21 

 

Na teoria do direito, a liberdade contratual encontra um obstáculo 
somente: as regras imperativas que a lei formula. Mas no direito 

                                                 
19 Exemplos os contratos de seguro obrigatório para os indivíduos que têm veículos automotores, art. 78 da 
Lei n. 9.503/95 – Código de Trânsito Brasileiro. 
20 GOMES, Orlando. Contratos..., op. cit., p. 97: “A expressão contratos típicos designa os contratos 
esquematizados na lei, com denominação própria, formando espécies definidas. Dizem-se atípicos os que 
não se acham especificamente regulados.” 
21 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos..., op. cit., p. 49 - 50. No mesmo sentido: GOMES, Orlando. 
Contratos..., op. cit., p. 26 – 27. 
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contratual tradicional estas regras são raras e têm como função 
justamente proteger a vontade dos indivíduos, como, por exemplo, as 
regras sobre capacidade. No mais, as normas legais restringe-se a 
fornecer parâmetros para a interpretação correta da vontade das partes e 
a oferecer regras supletivas para o caso dos contratantes não desejarem 
regular eles mesmos determinados pontos da obrigação assumida, 
como, por exemplo, as regras sobre o lugar e o tempo do pagamento. 

 

Em uma segunda hipótese, as partes podem optar em compor um novo 

conteúdo do contrato mediante a junção de várias parcelas das modalidades contratuais 

legalmente previstas, como por exemplo, o contrato de franquia.22  

E, por fim, as partes podem estabelecer um conteúdo totalmente inovador, 

desde que tenha objeto lícito e preencha os demais requisitos do art. 104 do CC/02. 

Além de todas as limitações que foram, aqui, expostas, a liberdade 

contratual é limitada pela ordem pública23, pelos bons costumes24 e pela função social do 

contrato (art. 421 do CC/02). 

Importante ressaltar a contextualização da sociedade de massa pautada 

pela contratação por adesão, ou seja, em que a uma das partes contratantes cabe, tão-

somente, concordar com as cláusulas contratuais previamente estabelecidas e impostas 

pela outra parte. A parte estipulante, geralmente, é detentora de maior poder econômico, 

fator que enseja a real desigualdade entre as partes contratantes. 

Todavia, o Estado pós-moderno percebeu que esta realidade representava 

uma gravosa desvantagem social, na medida em que os indivíduos economicamente mais 

fortes impõem a sua vontade àqueles que necessitam de seus produtos ou dos serviços. 

Esta realidade foi sintetizada por Lacordaire em uma frase célebre: “entre o fraco e o 

forte é a liberdade que escraviza e a lei que liberta.” 
25 

                                                 
22 Esta figura contratual tem origem norte-americana (1860), e conjuga, basicamente, duas modalidades 
contratuais: a licença de uso de marca e a prestação de serviços de organização empresarial. Por definição, 
“[f]ranquia ou Franchising é o contrato pelo qual uma das partes (franqueador ou franchisor) concede, por 
tempo, à outra (franqueado ou franchisee) o direito de comercialização com exclusividade em determinada 
área geográfica, serviços, nome comercial, título de estabelecimento, marca de indústria ou produto que lhe 
pertence, com assistência técnica permanente, recebendo, em troca, certa remuneração”. DINIZ, Maria 
Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 2. ed., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 1996. vol. 4, p. 
43   
23 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit., p. 359. 
24 GOMES, Orlando. Contratos…, op. cit., p. 29: “Os contratos que têm causa contrária a leis de ordem 
pública e aos bons costumes são nulos.” 
25 “entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit”. 
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Por isso, os princípios contratuais sociais, que serão abordados a seguir, 

alcançaram tamanha relevância, pois eles mitigam os princípios contratuais tradicionais 

amenizando a sua rigidez que por vezes mostram-se desvantajosos à sociedade em geral. 

Este princípio, embora limitado, é, perfeitamente, aplicável, também, à 

contratação telemática. Aliás, os contratos telemáticos estão no ápice deste princípio, 

porque não há lei específica sobre o tema, muito embora as leis existentes sejam 

aplicáveis quando pertinentes; no entanto, isto não tem sido suficiente para coibir abusos 

de alguns fornecedores, que utilizam a internet como meio de divulgar e vender seus 

produtos e serviços.  

 

 

2.1.2 Princípio do consensualismo 
 

Outro princípio contratual tradicional é o princípio do consensualismo ou 

do consentimento,
26 segundo o qual basta, para a formação do vínculo contratual, a 

manifestação de vontades das partes. 

Mas nem sempre foi desta forma, no Direito Romano, o contrato era 

caracterizado pelo formalismo exacerbado. Em outras palavras, as partes deviam observar 

as formalidades determinadas para cada tipo contratual. Por exemplo, no caso dos 

contratos reais, as partes deveriam observar a forma prescrita per aes et libram, 

solenidade realizada pelo libripens. Em outra hipótese, nos contratos verbais, as partes 

deveriam observar a formalidade prevista na stipulatio. E, por fim, os contratos literais só 

atingiam o plano da existência se eles fossem escritos pelas nomina transcripticia e pelos 

chirographa e syngraphae.
27 

Hodiernamente, contudo, o princípio do consensualismo é amplamente 

adotado pelas legislações estrangeiras28, bem como pela brasileira. Ele se traduz, por 

                                                 
26 GOMES, Orlando. Contratos..., op. cit., p. 37. 
27 Loc. cit. 
28 É interessante observar que o formalismo das sociedades primitivas deu lugar à doutrina fundada na 
noção da consideration, segundo a qual o contrato dispensa formalidades não exigidas em lei; no entanto, 
para se formar requer ter havido a troca de valores entre as partes (consideration). No entanto, quando as 
partes realizam um contrato observadas as formalidades legais, este contrato vincula as partes, ainda que 
não haja a consideration. Da mesma forma, se as partes não observarem as formalidades exigidas pela lei 
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exemplo, no princípio da liberdade de forma, desde que a lei não exija forma determinada 

para a realização de certo contrato. Aliás, este princípio consta da lista elaborada pela 

UNIDROT, de 2004 (art. 1.2) 29 na tentativa de uniformização dos princípios aplicados 

aos contratos de compra e venda internacionais. 

Este princípio é aplicado à atual realidade contratual permeada pelo uso 

das novas tecnologias. As legislações mencionadas, que regulam o comércio eletrônico, 

estabelecem que a proposta e a aceitação veiculadas em meio eletrônico é juridicamente 

válida. Destarte, se a lei não exige forma determinada as partes podem optar em realizar 

determinado negócio jurídico através de meio eletrônico, ou outro meio que elegerem 

mais conveniente. 

 

 

2.1.3 Princípio da obrigatoriedade do contrato 
 

Ainda dentro da esfera dos princípios contratuais tradicionais, segue-se 

com a investigação do princípio da obrigatoriedade do contrato. Princípio que está 

expresso no rol do Unidroit (art. 1.3).30 E foi amplamente aceito pela doutrina brasileira e 

estrangeira, como, por exemplo, a canadense.31 Com ênfase ao art. 1.434 do Código Civil 

de Québec32, inspirado no art. 1.134 do Código Civil francês, que diz: “les conventions 

légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Ora estes dois 

dispositivos legais positivam o princípio da obrigatoriedade dos contratos ("principe de la 

force obligatoire du contrat"). 

                                                                                                                                                 
para certos tipos contratuais, o contrato não será válido ainda que haja consideration. BOYLE, Christine; 
PERCY, David R. Op. cit., p. 271 – 272. 
29 “ARTICLE 1.2 (No form required) Nothing in these Principles requires a contract, statement or any other 
act to be made in or evidenced by a particular form. It may be proved by any means, including witnesses.” 
UNIDROIT principles of international contracts. Op. cit., documento em meio eletrônico sem paginação.    
30 “ARTICLE 1.3 (Binding character of contract) A contract validly entered into is binding upon the 
parties. It can only be modified or terminated in accordance with its terms or by agreement or as otherwise 
provided in these Principles.” UNIDROIT principles of international contracts. Op. cit., documento em 
meio eletrônico sem paginação.   
31 WADDAMS, S. M. op. cit., p. 15: “Every definition of contract law includes an element of 
enforceability, and so criteria of enforceability are and must always be an essential part of a law of 
contracts.” No mesmo sentido: BOYLE, Christine; PERCY, David R. Op. cit., p. 171 e ss. Em regra, os 
contratos devem ser cumpridos, mas o autor ressalva que nem todas os contratos são obrigatórios.  
32 “Art. 1.434 Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont 
exprimé, mais aussi por tout ce qui en découle d’aprés sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi". 
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Este princípio decorre do voluntarismo jurídico e da autonomia da 

vontade, em que uma vez manifestada no mundo exterior, a vontade do agente, ao Direito 

cabe, tão-somente, respeitá-la oferecendo meios para tanto.33 A forma pela qual o Direito 

garante a palavra dada é através do princípio da obrigatoriedade do contrato, resumido na 

expressão pacta sunt servanda.34 

Destarte, segundo este princípio, o contrato faz lei entre as partes. Em 

outras palavras, desde que as partes tenham manifestado suas vontades validamente, 

estabelecendo o conteúdo do contrato dentro dos limites da lei, os contraentes ficam 

vinculados à vontade manifestada. 

Este princípio desdobra-se em dois aspectos, a saber: a) irretratabilidade 

unilateral da declaração de vontade já manifestada pelas partes contratantes; e b) 

intangibilidade do conteúdo do contrato, não podendo ser alterado pelas partes e nem 

pelo juiz. 

Com relação ao primeiro aspecto, uma das partes contratantes não pode 

desconstituir ou alterar o contrato previamente formado por duas declarações 

convergentes de vontade. A única forma de dissolver o contrato pela vontade é através do 

distrato, que, assim, como o contrato, requer a manifestação convergente quanto ao fim 

de ambas as partes contratantes (art. 472 do CC/02). 

Quanto ao segundo aspecto, as partes não podem alterar o conteúdo do 

contrato unilateralmente. Pela regra geral, nem mesmo o juiz poderá fazê-lo de imediato. 

Isto está explicado pela Professora Cláudia Lima Marques, in verbis:
35

 

 

A idéia de força obrigatória dos contratos significa que uma vez 
manifestada a vontade as partes estão ligadas por um contrato, têm 
direitos e obrigações e não poderão se desvincular, a não ser através de 
outro acordo de vontade ou pelas figuras da força maior e do caso 
fortuito (acontecimentos fáticos externos e incontroláveis pela vontade 
do homem). Esta força obrigatória vai ser reconhecida pelo direito e vai 
se impor ante a tutela jurisdicional. Ao juiz não cabe modificar e 

                                                 
33 KARIM, Vicent. Les obligations. Vol. 1 (articles 1371 à 1496). 2. ed. Montreal (Ca): Wilson & Lafleur, 
2002. p. 373: “La doctrine de l’autonomie de la volonté est en quelque sorte une affirmation du príncipe de 
la force obligatoire du contrat car aucun engagement contractuel ne peut lier les parties sauf s’il est le fruit 
de l’expression de leur volonté”. 
34 O antigo art. 928 do CC/16 normatizou este princípio: “Art. 928. A obrigação, não sendo personalíssima, 
opera, assim, entre as partes, como entre os seus herdeiros”. Tal dispositivo não foi repetido pelo CC/02. 
35 Contratos..., op. cit. p. 50. 
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adequar à eqüidade a vontade das partes, manifestada no contrato, ao 
contrário, na visão tradicional, cabe-lhe respeitá-la e assegurar que as 
partes atinjam os efeitos queridos pelo seu ato. 
 

Excepcionalmente, o contrato pode ser resilido unilateralmente quando a 

lei o permitir. Esta idéia originou-se no período entre as duas Guerras Mundiais, na 

França, que, através da Lei Failliot, de 21 de maio de 1918, possibilitou a resolução dos 

contratos de longa duração em virtude de guerra tendo em vista os excessivos prejuízos 

de uma das partes, superando, em muito, o que as partes tinham previstos na época da 

celebração do contrato.36 

Hodiernamente, tal possibilidade está amparada pelo Direito pátrio, que 

prevê, a possibilidade de resolução do contrato por onerosidade excessiva (art. 478 

CC/02), de revisão judicial dos contratos (art. 317 do CC/02) e a denúncia do contrato 

(art. 473 do CC/02). Quanto à resilição unilateral, a lei trará determinadas conseqüências, 

como o faz a Lei do Inquilinato (arts. 9º, 46 e 47 da Lei n. 8.245/1991). 

Em outra oportunidade,37 manifestamos a relativização deste princípio 

tendo em vista o declínio do império da vontade e a conseqüente valoração do aspecto 

social. Portanto, este princípio não vigora de forma absoluta, tendo em vista as mudanças 

significativas das circunstâncias que existiam no momento da formação do contrato e as 

atuais, permitindo que haja adaptação do conteúdo do contrato para que o contrato 

continue a ser um artefato útil na comunidade. 

Em suma, o dogma pacta sunt servanda encontra-se abalado pela lei que 

limita a vontade das partes proibindo a contratação sob determinadas condições, como 

por exemplo, a nulidade de pleno direito das cláusulas abusivas do art. 51 do CDC. Além 

disso, a concepção pós-moderna deste dogma redimensiona o papel do juiz, que deve agir 

ativamente para assegurar os valores de ordem pública constitucional.38 

                                                 
36 GOMES, Orlando. Contratos..., op. cit., p. 40. 
37 LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Nova principiologia contratual interpretada pela jurisprudência moderna: 
decadência do dogma pacta sunt servanda. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes (coord.) A 

outra face do poder judiciário: decisões inovadoras e mudanças de paradigmas. Vol. 2. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2007. p. 23 – 44. p. 37. 
38 CUNHA, Daniel Sica da. A nova força obrigatória dos contratos. In: MARQUES, Cláudia Lima. (coord.) 
A nova crise do contrato: estudo sobre a nova teoria contratual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 
247 – 285. p. 274. 
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Neste contexto, algumas doutrinas surgiram para enfraquecer a rigidez 

deste princípio, notadamente, a teoria da cláusula rebus sic stantibus;39 a teoria da base 

do negócio jurídico; e, a teoria da onerosidade excessiva. 

Este princípio é aplicado aos contratos eletrônicos. Inclusive, esta é a 

preocupação dos legisladores estrangeiros, ou seja, garantir expressamente a validade do 

contrato realizado por meios eletrônicos. No entanto, se a parte tiver incidido em erro, ou 

outro vício do consentimento, tal contrato pode ser anulado. O que não se admite é 

pleitear a nulidade do contrato tão-somente por ter sido celebrado por meio eletrônico, 

desde que a lei não estabeleça outra forma a ser observada pelos contratantes. 

 

 

2.1.4 Princípio da relatividade do contrato 
 

Ainda dentro da esfera do domínio da autonomia da vontade, que norteia a 

teoria contratual clássica, tem-se o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. 

Segundo este princípio, o contrato celebrado entre as partes não pode beneficiar ou 

prejudicar terceiros, segundo a máxima latina “res inter alios acta, aliis neque nocet 

neque prodest”. Para se ter a ampla noção deste princípio deve-se ressaltar que a 

relatividade dos efeitos do contrato deve ser analisada sob dois ângulos distintos, o 

objetivo e subjetivamente. 

Por um lado, sob a análise objetiva deste princípio, diz-se que o contrato 

não cria direitos e nem pode impor obrigações além, nem aquém, do que foi previamente 

contratado pelas partes. Disto decorre a importância da qualificação adequada do objeto 

do contrato. 

Diante da celebração de um contrato de compra e venda de bem 

infungível, na perda deste, o adquirente não pode pleitear a entrega de outro bem 

equivalente. Neste caso, o contrato deve ser extinto pela perda do objeto mediante 

indenização por perdas e danos conforme o caso. 

                                                 
39 Sua origem remonta ao direito canônico, em que se presumia escrita no contrato a cláusula “contractus 

qui habent tractum sucessivum et dependetiam de futuro rebus sic standibus intelliguntur”, justificando-se 
pela manutenção da eficiência do contrato celebrado na época em que vigoravam outras circunstâncias, não 
mais existentes ao longo da execução, que se prolonga no tempo. GOMES, Orlando. Contratos..., op. cit., 
p. 40. 
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Por outro lado, subjetivamente considerado, o princípio da relatividade dos 

efeitos determina que os direitos e as obrigações oriundas do contrato alcança apenas 

quem é parte do mesmo. Em outras palavras, o contrato não cria nem direitos subjetivos 

nem obrigações para terceiros. 

No Common Law este princípio é aplicado, conhecido por “privity of 

contract”, que também faz distinção entre terceiro totalmente desinteressado e, outra 

classe de terceiros, que possam ter algum tipo de interesse na relação contratual.40 

Deve-se atentar para o fato de que o contrato é um fato social, antes de 

tudo, portanto, as demais pessoas que não foram parte no contrato, ainda assim, devem 

respeitar esta relação jurídica (efeitos externos do contrato). Contudo, os efeitos internos 

do contrato, ou seja, os direitos e as obrigações, adquiridos e assumidos pelos 

contratantes, não se estenderá a terceiros.41 

Todavia, a classe dos denominados terceiros não é pacífica na medida em 

que há diversas modalidades de terceiros. A primeira figura que se identifica é o terceiro 

em sentido amplo (ou penitus extraneus), ou seja, o indivíduo totalmente distinto das 

partes e à relação contratual entre elas.42 

Uma segunda modalidade é o terceiro que passa a ingressar a relação 

contratual, como, por exemplo, ocorre na estipulação em favor de terceiro43 (arts. 436 – 

438 do CC/02)44, na promessa de fato de terceiro (arts. 439 a 440 do CC/02)45 e no 

contrato com pessoa a declarar (arts. 467 a 471 do CC/02). 

Todavia, a figura do terceiro não se esgota nestas duas categorias. Pode-se 

citar uma terceira, isto é, a figura do terceiro meramente interessado, cujo pré-requisito é 
                                                 
40 BOYLE, Christine; PERCY, David R. op. cit., p. 297. 
41 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 46 – 47. 
42 “Não apenas os terceiros estranhos não seriam parte do negócio, como também não estariam submetidos 
aos seus efeitos internos, isto é, não integrariam a relação obrigacional, nem receberiam, em seu 
patrimônio, posições jurídicas de causa contratual, nem teriam ligação indireta com o contrato, por 
incompatibilidade de pretensões próprias com as das partes. [...] Ainda assim, determinam-se como 
categoria, a partir da celebração de certo negócio, porque têm o dever de respeitar o contrato como negócio 
jurídico, não podendo fraudá-lo, impedindo o desenrolar de seus efeitos. Não se confundiriam com o 
terceiro-cúmplice, em si, por conta de que este tem proximidade, via de regra, com a prestação principal 
objeto do contrato.” PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: 
Quartier Latin, 2007. p. 44. 
43 “A sua anuência não é consentimento, é mera concordância, a qual pode se dar por qualquer ato 
inequívoco, que permita que o efeito do contrato seja estendido”. Idem ibidem, p. 45. 
44 No mesmo sentido prevêem os artigos 1.444 a 1.450 do Código Civil de Québec. Cf. KARIM, Vicent. 
Op. cit. p. 441. 
45 No mesmo sentido prevê o art. 1.443 do Código Civil de Québec. KARIM, Vicent. Idem ibidem, p. 436. 
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que haja um interesse do indivíduo na relação contratual como ocorre na hipótese do 

pagamento com sub-rogação.46 

Vê-se, portanto, que a classe dos chamados “terceiros” é muito 

heterogênea. Há terceiro que tenha interesse diretamente ligado ao cumprimento da 

obrigação contratual principal das partes contratantes. Por isso, este indivíduo pode vir a 

cumprir contratos alheios, como, por exemplo, o credor da última hipoteca que tem 

interesse em cumprir a primeira, da qual não fez parte. 

Finalmente, este princípio, assim como os demais acima analisados, não 

vigora de forma absoluta. Neste sentido é o enunciado 21 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal:47 

 

Enunciado 21 - Art. 421: a função social do contrato, prevista no 
art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral a impor a 
revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em 
relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito. 

 

Em suma, o princípio da relatividade contratual permanece aplicável aos 

contratos eletrônicos, não havendo nenhum elemento a excluir tal possibilidade. Cabe 

ressaltar a figura interessante dos agentes eletrônicos, que atuam como mandatários do 

indivíduo que os programou previamente para realizar certos negócios jurídicos em seu 

nome e por sua conta. Esta seria, portanto, uma nova modalidade de terceiro? Poderia um 

programa de computador ser considerado como um terceiro? Ou seria tão-somente o 

mecanismo utilizado pelas partes? Estas indagações serão respondidas no subcapítulo 

4.2.1. Apenas para adiantar, melhor entendê-los como instrumentos utilizados para 

externar a vontade das partes. Não sendo aconselhável criar uma ficção jurídica em torno 

desta figura, que é mero aparato tecnológico utilizado pelas partes para realizar diversos 

negócios jurídicos na internet, sem ter que perder tempo para isso, muito menos deslocar-

se de seu trabalho ou sua residência. 

Feita esta análise da doutrina contratual clássica, já tendo ponderado as 

mitigações a estes princípios, dando seqüência, cabe-nos investigar em que medida esses 

                                                 
46 PENTEADO, Luciano de Camargo. Op. cit., p. 49. 
47 Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (de 11 a 13 de setembro de 2002). 
Disponível em: <http://www.jf.jus.br/>, link “publicações”. Acesso em: 01 de dez. de 2008. 
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princípios foram relativizados, através da aplicação harmoniosa de outros princípios, 

tendentes ao caráter social do contrato (e não tão ao caráter individual). 

 
 
2.2 Teoria contratual social 
 

No subcapítulo anterior, constatou-se que aqueles princípios, 

predominantes na teoria contratual, nunca tiveram aplicação absoluta. Esta afirmação 

formulada está corroborada em diversos juristas brasileiros e canadenses. Neste sentido, 

constata-se que a autonomia privada está sendo restringida cada vez mais.48 

Hodiernamente, a partir da consolidação dos princípios contratuais modernos, observa-se 

que aqueles princípios contratuais clássicos devem conviver, harmoniosamente, como 

novos princípios contratuais.49 

A principal distinção entre os princípios clássicos (ou liberais) e os 

princípios sociais, diz respeito no fator preponderante de cada um. Enquanto os primeiros 

pautavam-se pelo caráter individualista; os segundos tomam como ponto de partida o 

aspecto social.50 Assim, não se aceita mais a ideologia de que o contrato diz respeito 

somente às partes contratantes, pois só a elas pode beneficiar ou prejudicar. Além disso, 

percebe-se que o contrato insere-se no contexto social, afetando de alguma forma a 

sociedade como um todo.51 

Estes novos princípios contratuais, princípio da boa-fé objetiva, princípio 

do equilíbrio contratual (ou da equivalência material), princípio da função social do 

contrato e princípio da proteção da parte mais vulnerável apoiado em dispositivos 

constitucionais (art. 1º, inc. III, art. 3º, inc. I, art. 170, dentre outros), inspiram a 

Legislação brasileira, como o Código Civil brasileiro, de 2002.52 

                                                 
48 NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro, 2006. p. 05; 
WADDAMS, S. M. op. cit., p. 15; BOYLE, Christine; PERCY, David R. op. cit., p. 04. 
49 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios..., op. cit., p. 195. 
50 NEGREIROS, Teresa. Op. cit., p. 24. 
51 Os princípios do atual direito contratual e a desregulamentação do mercado. Direito de exclusividade nas 
relações contratuais de fornecimento. Função social do contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro 
que contribui para inadimplemento contratual (parecer). In: Estudos e Pareceres de Direito Privado. Com 
remissões ao novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2004. p. 137 – 147. p. 
140. 
52 REALE, Miguel. Op. cit., p. 262. 
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No Common Law, estes princípios são trazidos pela doutrina da 

unconscionability, além da imposição expressa do princípio da boa-fé objetiva (“good 

faith”) e do equilíbrio das obrigações assumidas pelas partes, presente no instituto da 

equity, frustration, inequality of bargaining power, fair dealing, etc. 

O Direito não reconhece legítima a auto-regulamentação de seus 

interesses, quando para isso um indivíduo tenha que abusar da confiança de outrem ou 

não atuar segundo os ditames da boa-fé objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, em seu art. 4º, inciso III,53 

traz como princípio básico da relação de consumo a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas 

relações entre consumidores e fornecedores. Além isso, o CC/02, no art. 422, foi enfático 

ao impor às partes, ao contratarem, a observância dos ditames da boa-fé objetiva. Sendo, 

inclusive, um parâmetro para a interpretação dos negócios jurídicos (art. 113 CC/02). O 

princípio da adequação social do fim, também, limita a autonomia privada, uma vez que 

não se admite um negócio jurídico que contrarie a função social (art. 421 do CC). Neste 

sentido, aprovou-se o Enunciado n. 23 da I Jornada de Direito Civil (de 11 a 13 de 

setembro de 2002) promovida pelo Centro de Estudos Judiciário do Conselho de Justiça 

Federal:54 

 

23 - Art. 421: a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo 
Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas 
atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses 
metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa 
humana. 

 

Desta feita, cumpre investigar, em separado, os princípios que 

enfraquecem a rigidez dos princípios contratuais clássicos. Note-se, no entanto, que eles 

não excluem os primeiros, mas, todos os princípios são aplicados harmoniosamente a fim 

de se alcançar a igualdade real entre as partes contratantes. 55 

                                                 
53 “III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da 
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a 
viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art.  170, da Constituição Federal), sempre 
com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;” 
54 Disponível em: <www.jf.jus.br>, link “publicações”. Acesso em: 01 de dez. de 2008. 
55 Quanto ao conflito entre os princípios, há que se fazer distinção entre contradição, quando os princípios 
apontam em direções opostas, o que não deve ocorrer; e oposição, quando há que se ponderar um sobre o 
outro em algumas ocasiões. Este último fenômeno é salutar, pois confere sentido ao ordenamento jurídico. 
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A visão atomística da relação obrigacional foi superada, hoje, ela imprime 

um ritmo dinâmico para o qual o direito deve estar atento. Clóvis do Couto e Silva56 

analisou a relação obrigacional tendo em vista sua perspectiva dinâmica: 

 

A obrigação, vista como processo, compõe-se, em sentido largo, do 
conjunto de atividades necessárias à satisfação do interesse do credor.  
[...] 
Os atos praticados pelo devedor, bem assim como os realizados pelo 
credor, repercutem no mundo jurídico, nele ingressam e são dispostos e 
classificados segundo uma ordem, atendendo-se aos conceitos 
elaborados pela teoria do direito. Esses atos, evidentemente, tendem a 
um fim. E é precisamente a finalidade que determina a concepção da 
obrigação como processo. 

 

Esta deve ser a perspectiva aplicada na análise de todos os princípios que 

foram expostos supra, e os que, agora, passa-se a expor, sem a intenção de esgotar os 

temas dado à alta complexidade dos mesmos. A análise pauta-se pela investigação da 

aplicação destes princípios na contratação telemática. 

 

 
2.2.1 Princípio da boa-fé objetiva 
 

Este estudo inicia-se a partir da análise do princípio da boa-fé objetiva, 

mesmo porque este é um princípio antigo; mas que, hodiernamente, tomou proporções 

muito maiores. Além disso, este princípio irradia aos demais (princípio da função social 

do contrato e princípio do equilíbrio contratual), o que ressalta, uma vez mais, a sua 

incontestável relevância. 

A boa-fé objetiva já estava presente no ordenamento jurídico brasileiro no 

Código Comercial de 1850 (art. 131, inc. I,57 hoje revogado pelo CC/02). No entanto, esta 

cláusula geral assume, hoje, outras funções, além da função adjuvandi (aplicada quando o 

                                                                                                                                                 
Todavia, pondera GRAU, Eros Roberto. Ensaio..., op. cit., p. 196 – 199, que “é possível que determinado 
princípio, quando em confronto com outro, em inúmeras situações, sempre, sistematicamente, prevaleça 
sobre este, sem que este seja eliminado do sistema”. 
56 A Obrigação como Processo. São Paulo: Bushatsky, 1976. p. 10. 
57 “Art. 131 - Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpretação, além das regras 
sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases: 1 - a inteligência simples e adequada, que for mais 
conforme à boa fé, e ao verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e 
restrita significação das palavras; [...]” 
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juiz interpretava um dispositivo legal ou uma cláusula contratual); desempenha, 

igualmente, a função suplendi (integrativa, ou seja, aplicada no preenchimento de 

lacunas); e, a função corrigendi, quando, por exemplo, extrai-se de um contrato as 

cláusulas abusivas, e. g. as cláusulas exemplificadas no art. 51 do CDC.58 

Contudo, é difícil conceituar “boa-fé objetiva” tendo em vista o alto grau 

de abstração, em que remonta à ética e à moral.  

Antes de conceituar o princípio da boa-fé objetiva (regra de conduta – 

Treu und Glauben
59), deve-se desfazer qualquer confusão entre este conceito e o de boa-

fé subjetiva (fator psicológico – guter Glaube
60). Destarte, a boa-fé subjetiva revela a 

crença individual, que é elemento do suporte fático, por exemplo, na usucapião ordinária, 

em que o legislador estipulou um prazo menor para a aquisição da propriedade (art. 1.242 

do CC/02).61 

Na tentativa de conceituar este princípio, deve-se esclarecer a distinção 

entre princípio e cláusula geral. Em síntese, a cláusula geral nem sempre contém um 

princípio, como ocorre, por exemplo, na cláusula geral de reenvio do art. 7º do CDC. 

Todavia, algumas cláusulas gerais trazem em seu conteúdo um princípio, como ocorre 

com a cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).62 

Após esta análise introdutória, adota-se o conceito dinâmico do princípio 

da boa-fé objetiva, entendida como:63 

                                                 
58 Insuficiências, deficiências e desatualização do Projeto de Código Civil (atualmente, Código aprovado) 
na questão da boa-fé objetiva nos contratos. In: ______. Estudos e Pareceres de Direito Privado. Com 
remissões ao novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2004. p. 148 – 158. p. 
153. 
59 O adjetivo “treu”, em alemão, significa fiel; deste deriva o substantivo “Treu”, ou seja, fidelidade ou 
lealdade. (p. 1.111). O substantivo “Glaube”, por sua vez, significa “crença” ou “fé” (p. 840). A junção 
destas duas idéias resultou na expressão tedesca, “Treu und Glauben”, que significa “de boa-fé”. 
HOEPNER, Luiz; KOLLERT, Ana Maria Cortes; WEBER, Antje. Langenscheidt. Dicionário de Bolso 
Português-Alemão. Berlin: Langenscheidt, 2001.  
60 O adjetivo “gut” significa “bom” ou “boa”, portanto, a expressão “guter Glaube” designa boa-fé. Idem 

ibidem, p. 849. 
61 MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. A boa-fé no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999. p. 411: “A expressão boa-fé subjetiva denota estado de consciência, ou convencimento individual de 
obrar [a parte] em conformidade ao direito [sendo] aplicável, em regra, ao campo dos direitos reais, 
especialmente em matéria possessória. [...] Já por boa-fé objetiva se quer significar – segundo a conota;ao 
que adveio da interpreta;ao conferida ao § 242 do Código Civil alemão, [...] bem assim, daquela que lhe é 
atribuída nos países da common Law – modelo de conduta social, arquétipo ou standard jurídico [...] 
obrando como obraria um homem reto: com honestidade, lealdade, probidade”.  
62 Idem ibidem, p. 323 – 324. 
63 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos..., op. cit. p. 181 – 182. 
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[...] uma atuação “refletida”, uma atuação refletindo, pensando no outro, 
no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses 
legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com 
lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem 
excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o 
cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das 
partes. 

 

Portanto, o princípio da boa-fé objetiva é uma cláusula geral que 

estabelece padrões de comportamentos com abertura tal para que os operadores do 

Direito possam caracterizá-los em cada caso concreto. 

Pode-se dizer que este princípio é adotado com uniformidade pelas 

legislações estrangeiras, inclusive expressamente previsto dentre os princípios do 

UNIDROIT.64 

A título exemplificativo, os Estados Unidos adotam a cláusula geral da 

boa-fé no UCC, parte 2 (definições genéricas e princípios de interpretação), § 20:65 

“‘Good faith’, except as otherwise provided in Article 5, means honesty in fact and the 

observance of reasonable commercial standards of fair dealing.” (grifo nosso) 

Outro exemplo, o Canadá, em nível federal traz o conceito da cláusula 

geral na “Lei sobre Compra e Venda” (“Sales of Goods Act”) uniformizada pela Uniform 

Law Conference.66 Este dispositivo vigora tanto nas províncias canadenses do Common 

Law: é o caso da província de Ontário, que prevê, na seção 1.2 da Lei sobre Compra e 

Venda (Sales of Goods Act
67

), o conteúdo da boa-fé que é mencionado em diversas 

ocasiões na lei. O mesmo pode ser tido sobre Québec (Civil Law), em que a cláusula 

geral é expressamente adotada no art. 1.375 do Código Civil de Québec68. Este 

                                                 
64 Op. cit., documento eletrônico sem paginação: “ARTICLE 1.7 (Good faith and fair dealing) (1) Each 
party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade. (2) The parties may not 
exclude or limit this duty.” 
65 Uniform Commercial Code. In: MANN, Ronald J.; WINN, Jane K. Electronic Commerce: 2002-2003 
Statutory and Regulatory Supplement. Nova Iorque: Aspen Publishers, 2002. p. 275. 
66 Disponível em: <http://www.ulcc.ca/en/us/index.cfm?sec=1&sub=1s2>. Acesso em: 02 de dez. de 2008: 
Parte I – Seção 1 (definições): “(v) ‘good faith’ means honesty in fact and observance of reasonable 
standards of fair dealing;” 
67 Sale of Goods Act, R.S.O. 1990, c. S.1. Disponível em: <http://www.canlii.org/on/laws/sta/s-
1/20070614/whole.html>. Acesso em: 10 de nov. de 2007: “Things done in good faith -    (2) A thing shall 
be deemed to be done in good faith within the meaning of this Act when it is in fact done honestly whether 
it is done negligently or not.” 
68 “Art. 1.375. La bonne foi doit gouverner la donduite des parties, tanta u moment de la naissance de 
l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction”. 
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dispositivo é bem amplo, determinando que as partes observem a cláusula geral da boa-fé 

não só no momento da conclusão do contrato; mas, também, na execução e extinção do 

contrato. 

Assim como o fez o Legislador brasileiro, o quebequense não definiu, 

sabiamente, a boa-fé no mencionado artigo do Código Civil de Québec. No entanto, a 

doutrina ressalta que isto é um aspecto positivo, pois o conteúdo da boa-fé objetiva deve 

ser elaborado e aplicado pelos tribunais.69 

No Direito brasileiro, a cláusula geral da boa-fé, também, tem previsão 

expressa (art. 422 do CC/02). Contudo, ela não é novidade do atual Código Civil, pois, 

como se mencionou supra, ela estava prevista no revogado inc. I do art. 131 do Código 

Comercial. 

Para que serve a cláusula geral da boa-fé objetiva? Para responder esta 

questão, devem-se investigar as funções que esta cláusula desempenha, bem como sua 

evolução. 

Antes do CC/02, a função preponderante da cláusula geral da boa-fé 

objetiva era a interpretativa. Jurisprudencialmente, contudo, utilizava-se este princípio 

para integrar e corrigir distorções da relação jurídica contratual. 

Hoje, no entanto, a boa-fé objetiva está regulada no CC/02 com funções 

diversas. O art. 11370 reforça a função interpretativa (adjuvandi). O art. 18771 e art. 422 

do CC/0272 consagram a função integrativa (suplendi), pois, diante da lacuna da lei, o juiz 

irá determinar no caso concreto o padrão de comportamento que se espera do titular de 

um direito e dos contratantes. Estas três funções foram reconhecidas no Enunciado 26 da 

I Jornada de Direito Civil do CEJ/CFJ (2002),73 que diz: 

 

                                                 
69 KARIM, Vicent. Op. cit., p. 31. Quanto à doutrina quebequense, considera-se boa-fé uma norma social 
de comportamento [tradução livre] “La bonne foi peut néanmoins être définie comme étant une norme 
sociale de comportement.” 
70 “Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 
celebração.” 
71 “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 
72 “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé” 
73 Disponível em: <www.jf.jus.br>. Acesso em: 01 de dez. de 2008. 
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Enunciado 26 - Art. 422: a cláusula geral contida no art. 422 do novo 
Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e 
corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como a 
exigência de comportamento leal dos contratantes. (grifo nosso) 

 

Em outras palavras, o juiz determinará, casuisticamente, os deveres anexos 

(laterais, secundários ou instrumentais),74 tais como os “deveres de informação, sigilo, 

custódia, colaboração e proteção à pessoa e ao patrimônio da contraparte”.75 E, por fim, 

já no Código de Defesa do Consumidor, o Legislador brasileiro consagra a função 

corretiva (corrigendi) da boa-fé objetiva, em que o juiz pode alterar uma ou mais 

cláusulas contratuais que sejam contrárias à boa-fé. 

A partir de uma análise comparativa entre o art. 1.375 do CC de Québec e 

o art. 422 do CC/02, percebem-se algumas falhas do dispositivo brasileiro. Primeiro, o 

dispositivo quebequense utiliza a expressão “au moment de la naissance de 

l’obligation”), que devido a sua amplitude, engloba as tratativas (fase pré-contratual)76. 

Além disso, o art. 1.375 do CC de Québec menciona, igualmente, a expressão 

“extinction”, que se refere à fase pós-contratual. Quanto a isto, o CC/02 foi omisso. 

Além destas insuficiências, Antonio Junqueira de Azevedo acrescenta 

outras, bem como deficiências do art. 422 do CC.77 Exemplo das insuficiências do 

dispositivo legal, este jurista ressalta o fato de não se definir se o art. 422 representa 

norma cogente ou dispositiva; além da limitação da aplicação da boa-fé apenas ao 

período que vai da conclusão até a execução do contrato, não prevendo a aplicação da 

boa-fé nas fases pré e pós-contratuais. 

Esta última insuficiência pretende ser corrigida pelo Projeto de Lei n. 

6.960 do Deputado Ricardo Fiúza, que dá nova redação a diversos artigos do atual 

Código Civil, e traz uma sugestão de alteração do texto do art. 422 do CC/02 para incluir 

de maneira expressa a observância ao princípio da boa-fé objetiva também nas fases pré e 

pós-contratual. Assim a redação passaria a ser: 

                                                 
74 Consoante o Enunciado 24, também, da I Jornada (Idem ibidem), fixou-se a conseqüência do 
inadimplemento na hipótese de violação dos deveres anexos: “Enunciado 24 - Art. 422: em virtude do 
princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui 
espécie de inadimplemento, independentemente de culpa.” 
75 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 44. 
76 KARIM, Vicent. Op. cit., p. 37. 
77 Insuficiências, ... op. cit.,. passim.  



 330 

Os contratantes são obrigados a guardar, assim nas negociações 
preliminares e conclusão do contrato, como em sua execução e fase 
pós-contratual, os princípios de probidade e boa-fé e tudo mais que 
resulte da natureza do contrato, da lei, dos usos e das exigências da 
razão e da equidade. 

 

No entanto, o Enunciado 25 da I Jornada de Direito Civil do CEJ/CJF78 

visa a corrigir esta insuficiência, prevendo que a cláusula geral da boa-fé deve ser 

observada na fase pré e pós-contratual, além da execução do contrato: 

 

Enunciado 25 - Art. 422: o art. 422 do Código Civil não inviabiliza a 
aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual 
e pós -contratual. 

 

Por fim, como deficiências, Junqueira aponta a ausência de disposições 

sobre os deveres anexos, as cláusulas faltantes e as cláusulas abusivas.79 Porém a I 

Jornada, acima referida, aprovou-se o Enunciado 24, que afirma que a violação dos 

direitos anexos equivale ao inadimplemento contratual. 

Diante do avanço tecnológico, este princípio torna-se ainda mais relevante 

nos contratos eletrônicos, haja vista da grande importância que adquirem os deveres 

anexos, como o dever de cooperação, lealdade, dever de prestar todas as informações de 

forma adequada, clara e precisa, além de outros. 

Por exemplo, o fornecedor, que disponibiliza seus produtos e serviços 

online deve fazê-lo através de um site de fácil operabilidade e compreensão, colaborando 

desta forma com o usuário, que pretende adquirir o produto. Da mesma forma, as partes 

devem ser leais reciprocamente, como o caso do adquirente, que não poderá realizar o 

negócio através da internet, e depois alegar a não-obrigatoriedade do contrato apenas por 

ter sido realizado mediante uso de meios eletrônicos. Aliás, este seria um caso claro de 

aplicação da teoria do venire contra factum proprium.
80 

                                                 
78 Disponível em: <www.jf.jus.br>. Acesso em: 01 de dez. de 2008. Este Enunciado foi confirmado pelo 
Enunciado 170 da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CEJ/CJF: “170 – Art. 422: A boa-fé objetiva 
deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando 
tal exigência decorrer da natureza do contrato.” 
79 Idem ibidem, p. 153. 
80 Neste sentido é o Enunciado 362 aprovado na IV Jornada de Direito Civil do CEJ/CJF: “362 – Art. 422. 
A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da 
confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil.” 
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Neste contexto, o direito de obter todas as informações necessárias e a 

obrigação de prestá-las atingem um patamar elevadíssimo. Tanto é assim, que todas as 

legislações sobre comércio eletrônico (cf. capítulo 1) dão um destaque a este tópico. 

Este princípio está expresso, por exemplo, na UCITA (cf. subcapítulo 

1.4.3.2.3). Esta lei norte-americana define a boa-fé [Parte 1, “A” (32)] como honestidade 

e a observância dos padrões comerciais de equilíbrio contratual (“fair dealing”).81 

Assim, o juiz deve conferir maior rigor ao princípio da boa-fé objetiva, no 

sentido de procurar corrigir prováveis abusos na contratação telemática. Tomando a 

devida cautela, para que, nos contratos eletrônicos interempresariais, não haja 

interferência tal que contrarie os usos mercantis. Neste caso, o magistrado estaria 

incorrendo em prejuízo para a concorrência e dando margem para concretização de um 

descompasso da principal finalidade do contrato, qual seja, atribuir veste jurídica ao 

mundo econômico, exceto se uma das partes é um pequeno ou médio empresário 

(contratos existenciais).82 

 

 

2.2.2 Princípio do equilíbrio contratual 
 

Dentre os princípios contratuais sociais, destaca-se, igualmente, o 

princípio do equilíbrio contratual (do sinalagma, da equivalência material ou justiça 

contratual). Através deste princípio, o Legislador deve prever meios, assim como o juiz 

deve garantir, uma proporcionalidade entre a prestação e a contraprestação, conforme o 

que razoavelmente se podia esperar. Portanto, este princípio, em última análise, também, 

mitiga o princípio da força obrigatória dos contratos.83 

Tradicionalmente, a interpretação de um contrato buscava, 

exclusivamente, a vontade individual da parte quando da realização do negócio jurídico 

nos termos do art. 85 do CC/16.84 Hodiernamente, a pesquisa da vontade individual 

continua a ser um elemento essencial à interpretação do contrato consoante o art. 112 do 
                                                 
81 “(32) ‘Good faith’ means honesty in fact and the observance of reasonable commercial Standards of fair 
dealing”. In: MANN, Ronald J.; WINN, Jane K. Electronic Commerce: 2002-2003 …, op. cit., p. 437. 
82 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 46. 
83 Idem ibidem  p. 48. 
84 “Art. 85 - Nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da 
linguagem.” 
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CC85. No entanto, este critério deve vir conjugado com outros para se saber o exato 

alcance das disposições contratuais (art. 113 do CC/02). 

Destarte, assim como a cláusula geral da boa-fé objetiva, o princípio do 

sinalágma, entendido como equilíbrio econômico do contrato, ressalta a 

constitucionalização do Direito Civil, em que se busca assegurar a real igualdade entre as 

partes contratantes (art. 5º, caput da CF/88).86 

Para Paulo Luiz Netto Lobo,87 o princípio da equivalência material 

desdobra-se em duas vertentes: - a primeira é a subjetiva, em que se busca efetivar a 

igualdade real entre os contratantes; e – a segunda, objetiva, diz respeito ao equilíbrio 

entre os direitos e as obrigações das partes. Na primeira vertente, tutela-se a parte mais 

vulnerável, como, por exemplo, o consumidor, o trabalhador, o inquilino, etc. 

Este princípio tem previsão expressa no rol do UNIDROIT (art. 1.7 – 

Good faith and fair dealing) mencionado supra. Todavia, tal princípio não foi positivado 

no Direito brasileiro da mesma maneira. O que ocorre é a manifestação deste princípio 

em diversos dispositivos e institutos do Direito Civil, como por exemplo, o instituto da 

lesão (art. 157 do CC/02).88 

Outro exemplo é a cláusula rebus sic stantibus, fundamental para que se 

atinja a paz social, “que é um consectário da paz individual, na tarefa de contenção do 

egoísmo radicalista proporcionado pelos princípios que conferiram ao contrato a 

preeminência de lei entre as partes”.89 

Outrossim, a teoria da imprevisão (art. 317 do CC/02) e a teoria da 

onerosidade excessiva (art. 478 do CC/02) fundamentam-se na noção de eqüidade, isto é, 

na justiça contratual, pois “constitui injustiça deixar-se que alguém se arruíne somente 

                                                 
85 “Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao 
sentido literal da linguagem.” 
86 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Os princípios... op. cit., p. 141. NEGREIROS, Teresa. Op. cit., p. 
157.  
87 Princípios..., op. cit., p. 192 – 193. 
88 GOMES, Orlando. op. cit., p. 48. 
89 SIDOU, J. M. Othon. A Revisão Judicial dos Contratos e Outras Figuras Jurídicas: a Cláusula Rebus 

Sic Stantibus; dos Efeitos da Fiança; Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Rio de Janeiro: 
Forense, 1978. p. 29. 
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porque se obrigou a satisfazer prestação que se tornou, em razão de circunstâncias, 

extremamente gravosa”.90 

Outra forma de se atingir o equilíbrio contratual é através do art. 421 

consoante o Enunciado 22 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, segundo o qual sempre se deve 

manter o contrato corrigindo, tão-somente, as cláusulas que acarretem o desequilíbrio 

entre as partes:91 

 

Enunciado 22 - Art. 421: a função social do contrato, prevista no 
art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que 
reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando 
trocas úteis e justas. 

 

No que tange à contratação telemática, este princípio não pode ter 

conotação apenas econômica, este princípio deve ser amplo para abranger o equilíbrio 

tecnológico. Assim, um fornecedor não pode optar em distribuir produto ou serviço que 

apresente um alto desnível tecnológico no seio da sociedade a que se destina. 

 

 

2.2.3 Princípio da função social do contrato 
 

O terceiro princípio social apontado pela doutrina92 é o princípio da função 

social do contrato expresso no art. 421 do CC/02.93 Este dispositivo vai ao encontro das 

exigências sociais de uma época em que o contrato deixa de ser mero instrumento de 

transferência de propriedade, para assumir o papel de criador de riquezas; portanto, 

dotado de relevante função social
94

. Devido à importante função que o contrato passou a 

desempenhar na sociedade, notadamente após a Segunda Guerra Mundial, o Legislador 

                                                 
90 GOMES, Orlando. Transformações Gerais do Direito das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1980. p. 96. 
91 Disponível em: <http://www.jf.jus.br/>, link “publicações”. Acesso em:  01 de dez. de 2008. 
92 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Os princípios..., op. cit., p. 141. 
93 “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.” 
94 GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 48 – 49; ______. Novos temas de direito civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1983. p. 108. 
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erigiu o art. 421 ao status de norma de ordem pública nos termos do parágrafo único do 

art. 2.035 do CC/02.95 

Além disso, a investigação da função social do contrato é fundamental 

para a melhor interpretação das cláusulas contratuais. Neste sentido, Emílio Betti96 

afirma, que antes mesmo de a ordem jurídica incidir sobre determinado negócio jurídico, 

o aplicador do Direito deverá “avaliar a função prática que lhe caracteriza o tipo” para, 

então, tratá-lo conforme a avaliação dada. Este jurista explica que podem ocorrer três 

resultados nesta avaliação, a saber: a) a ordem jurídica conclui que o negócio jurídico não 

tem função que mereça ser tutelado, e neste caso, não traz sanção para o descumprimento 

do negócio jurídico; b) a ordem jurídica, ao contrário, atribui ao negócio jurídico uma 

função socialmente relevante e o protege; e c) a ordem jurídica reprova o negócio jurídico 

e, conseqüentemente, combate-o fazendo surtir os efeitos contrários ao escopo 

individualmente perseguido. 

Nesta análise, Betti ressalta que só na segunda hipótese (b) é que se estará 

diante de um verdadeiro negócio jurídico, “destinado a assegurar a realização da função 

útil que lhe caracteriza o tipo, traduzindo-a em termos de relações jurídicas, como a mais 

íntima aderência possível”. 

Todavia, o primeiro problema que este princípio apresenta diz respeito à 

conceituação de “função social”, por ser um conceito jurídico indeterminado. Portanto, 

cabe à doutrina e à jurisprudência sua definição diante de cada caso concreto dado as 

peculiaridades da atual sociedade hipercomplexa. A noção de “função social” do contrato 

foi, originariamente, formulada por Leon Duguit, a partir da idéia de solidariedade 

social.97 

Parte da doutrina afirma que a função social e o fim devem: 98 

                                                 
95 “Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor 
deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, 
produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista 
pelas partes determinada forma de execução. Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se 
contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a 
função social da propriedade e dos contratos.” (grifo nosso) 
96 Op. cit. p. 77 – 78. 
97 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil. Vol. III – Fontes das Obrigações: Contratos. 
6. ed. rev. e atual. Por José Serpa Santa Maria. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996. p. 35. 
98 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 264. 



 335 

[...] consistir na valorização do trabalho, na sua harmonização com o 
capital para a conciliação dos interesses das classes, enfim, para que se 
alcancem fins sociais juntamente com os objetivos de toda organização 
empresarial. 

 

Na verdade, para se obter a completa compreensão do princípio da função 

social do contrato estabelecido no art. 421 do CC, deve-se analisá-lo sob dois enfoques: 

a) função social do contrato inter partes (interesses internos às partes contratantes); e b) 

função social do contrato ultra partes (interesses externos às partes contratantes).99 

Em um primeiro momento, analisa-se a função social do contrato como 

um norte da atuação das partes contratantes, que devem exercer os direitos e obrigações 

conforme os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III da 

CF/88) e do solidarismo (art. 3º, inc. I da CF/88).100 

Mas, além disso, a função social do contrato tem um conteúdo genérico e 

abstrato ultra partes, denominado de conteúdo social. Isto porque às vezes este princípio 

atingirá pessoas que não foram partes do contrato em prol do bem comum:101 

 

De qualquer maneira, todavia, haverá sim situações, adiante 
examinadas, como nos exemplos do bystander ou da rede de contratos, 
em que o terceiro acaba se vinculando a uma prestação principal 
constante de contrato de que não foi parte. Isto é, dele se poderá exigir 
a prestação principal ou, por diversos termos, a ele se reconhecerá essa 
prerrogativa. Bem se verá, então, que por vezes o princípio da função 
social do contrato, nesse seu conteúdo genérico ultra partes, pode 
mesmo chegar a consubstanciar verdadeiro rompimento da relatividade 
dos efeitos do contrato, em seu significado tradicional. 

 

Neste sentido, durante a I Jornada de Direito Civil,102 ressaltou-se que o 

princípio da função social do contrato não elimina a autonomia privada e se 

estabeleceram parâmetros para a aplicação do art. 421 do CC/02, a saber: a tutela dos 

                                                 
99 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato. Saraiva: São Paulo, 2004. p. 110 e 131. No 
mesmo sentido: NEGREIROS, Teresa. Op. cit., p. 208; AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Os princípios..., 
op. cit., p. 141. 
100 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Op. cit. p. 131: “[…] função social projetada, em primeiro lugar, 
entre as próprias partes contratantes, ainda que, atendendo à promoção de valores constitucionais que, a 

priori, lhe digam respeito, projete-se igualmente sobre o corpo social e a bem do próprio desenvolvimento 
da sociedade”. 
101 Idem ibídem p. 133 – 134. 
102 Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (de 11 a 13 de setembro de 2002). 
Disponível em: <http://www.jf.jus.br/>, link “publicações”. Acesso em: 01 de jan. de 2008. 
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interesses metaindividuais (função social ultra partes, como o meio ambiente, 

concorrência, etc.) e a tutela da dignidade da pessoa humana (função social inter 

partes
103): 

 

Enunciado 23 - Art. 421: a função social do contrato, prevista no art. 
421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia 
contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando 
presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à 
dignidade da pessoa humana. 

 
Posteriormente, durante a III Jornada de Direito Civil104, estabeleceu-se, 

no enunciado 166, outro parâmetro para a aplicação do art. 421 do CC/02: a frustração do 

fim do contrato, afirmando que não se confunde com a impossibilidade da prestação ou 

com a excessiva onerosidade: 

 

Enunciado 166: Art. 421 e 422 ou 113 
A frustração do fim do contrato, como hipótese que não se confunde 
com a impossibilidade da prestação ou com a excessiva onerosidade, 
tem guarida no direito brasileiro pela aplicação do artigo 421 do 
Código Civil. 

 

A doutrina da frustração do fim do contrato (“Frustration Doctrine”) é 

amplamente utilizada no Common Law,
105 como um caminho para desvincular as partes 

das obrigações assumidas. É o casso, por exemplo, de um concerto a ser realizado em um 

estádio. Dois dias antes da data da realização do concerto, a Prefeitura caça a licença de 

funcionamento do estádio, por ter descoberto a existência de rachaduras que abalam 

seriamente a própria estrutura do prédio. Ora, houve diversas contratações em 

decorrência da realização do evento, que se realizaria em termo certo como, por exemplo, 

compra de passagens aéreas da banda e funcionários desta, contrato de transporte dos 

equipamentos musicais, etc. No entanto, a doutrina anglo-saxã ressalta a proximidade da 

doutrina da frustração do fim do contrato com o erro. Na medida em que se esta 
                                                 
103 O efeito inter partes da função social do contrato foi confirmado pelo Enunciado n. 360 aprovado na IV 
Jornada de Direito Civil promovida pelo CEJ/CJF (25 de outubro de 2006). Disponível em: 
<www.jf.jus.br>, link “publicações”. Acesso em: 01 de dez. de 2008. 
104 Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (de 11 a 13 de setembro de 2002). 
Disponível em: <http://www.jf.jus.br>, link “publicações”. Acesso em: 01 de dez. de 2008. 
105 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Op. cit., p. 661. 
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rachadura já existisse na época da contratação do show, seria o caso de erro; mas se ela 

viesse a surgir após a contratação; seria o caso de aplicação da doutrina da frustração do 

fim do contrato. 

Com relação ao estabelecido na III Jornada de Direito Civil supra-

mencionada, com a devida vênia, parece ter um equívoco: de extrair da frustração a 

impossibilidade da prestação. A nosso ver, como bem ensina a doutrina anglo-saxã106, 

dentre as circunstâncias para aplicação desta doutrina, estão: a impossibilidade das 

prestações e a destruição do próprio objeto da prestação. 

Além disso, os tribunais do Common Law seguem a tendência de 

ampliação da doutrina da frustração do fim do contrato para abranger as hipóteses de 

força maior, tais como: a hiperinflação, transformação do mercado devido o surgimento 

de um cartel, etc.107 Desta forma, corrigindo este equívoco, parece-nos acertada a filiação 

da doutrina da frustração do fim do contrato à aplicação do princípio da função social do 

contrato. 

Em suma, a partir do momento em que se constata que o contrato 

desempenha uma função socialmente relevante, o Direito passou a regulamentá-los tendo 

em vista o seu impacto positivo e negativo na sociedade. No que diz respeito aos 

contratos eletrônicos, este impacto é ainda observado na sociedade internacional, tendo 

em vista o alto nível de globalização, conseqüência dos novos meios de comunicação. 

Por isso, o intérprete deve-se atentar à função dos contratos do tipo 

“shrink-wrap”, “click-wrap” e “browse-wrap”, tendo em vista que, muitas vezes, estes 

contratos estão ligados ao próprio desenvolvimento técnico-científico. 

 
 
 
 

                                                 
106 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Op. cit., p. 661: “Such circumstances might include: death, 
incapacity or unavailability of a contracting party; destruction or unavailability of the subject matter; 
illegality; method of performance becoming impossible; and thwarting of a common venture”; 
WADDAMS, S. M. op. cit., p. 364 – 365. 
107 BOYLE, Christine; PERCY, David R. op. cit., p. 690. 
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2.2.4 Princípio da “Unconscionability” do Common Law 
 

Tendo em vista a análise comparativa desta obra, cumpre investigar o 

princípio da Unconscionability,
108 utilizado pelos tribunais do Common Law para garantir 

a justiça contratual. Originariamente, no entanto, este princípio estava muito vinculado à 

ignorância ou desconhecimento de alguma cláusula contratual, porque a parte contratante 

dela não deu ciência ao outro parceiro contratual. 

Neste sentido, a “Lei sobre Cláusulas Abusivas” do Reino Unido, de 1977, 

no item 11 das disposições explanatórias, estabelece a consciência das cláusulas 

contratuais como um requisito de validade da mesma. Portanto, a contrário senso, a 

cláusula contratual é adequada quando dela é dado ciência à outra parte, para tanto, 

propõe a aplicação de um teste (o “unreasonable test”), a cláusula que não foi dada 

ciência a outra parte:109 

 

The “reasonableness” test. 
— (1) In relation to a contract term, the requirement of reasonableness 
for the purposes of this Part of this Act, section 3 of the 
Misrepresentation Act 1967 and section 3 of the Misrepresentation Act 
(Northern Ireland) 1967 is that the term shall have been a fair and 
reasonable one to be included having regard to the circumstances 
which were, or ought reasonably to have been, known to or in the 
contemplation of the parties when the contract was made. 

 

Assim, como no Civil Law, vigora no Commom Law o princípio da 

obrigatoriedade do contrato. Neste sentido, não havia remédio legal para as hipóteses de 

abusividade ou desigualdade entre a prestação e a contra-prestação.110 Até então, 

entendia-se que as obrigações assumidas pelas partes deveriam ser fielmente cumpridas 

atendendo aos valores da segurança jurídica e estabilidade comercial. 

                                                 
108 “Unconscionability” deriva do adjetivo “unconscionable” – “1 sem consciência, inescrupuloso. 2 
irresponsável. 3 irracional, desarrazoado. 4 excessivo, enorme. 5 incrível.” In: Dicionário Multimídia 

Michaelis. [CD-ROM] sem paginação. 
109 “UK Unfair Contract Terms Act 1977”. Disponível em: <http://www.opsi.gov.uk/acts>. Acesso em: 19 
de jul. de 2007. 
110 WADDAMS, S. M. op. cit., p. 438. 
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No entanto, os tribunais começaram a aplicar a doutrina da 

unconscionability, sobejando estes valores com outros: a real igualdade entre as partes 

contratantes e o equilíbrio contratual:111 

Freedom of contract emphasizes the need for stability, certainty, and 
predictability. But, important as these values are, they are not absolute, 
and there comes a point where they “face a serious challenge”. Against 
them must be set the value of protecting the weak, the foolish, and the 
thoughtless from imposition and oppression.   

 

Não obstante a aplicação desta doutrina ser bem antiga, em que os 

primeiros casos (leading cases) datam de 1876112, ela está inserida na tendência de 

“socialização do contrato”. Por isso, esta doutrina é tratada como um dos princípios 

sociais do contrato. 

Além do desequilíbrio econômico do contrato, pode haver o desnível 

social, em que uma das partes não tem o real conhecimento das cláusulas contratuais e de 

que forma elas irão afetar seus direitos e obrigações. Neste sentido, esta doutrina pretende 

eliminar os prejuízos decorrentes da inconsciência ou ignorância dos contratantes. Sendo 

assim, a referida doutrina é subdividida em duas vertentes distintas: a “substantive 

unconscionability” (inconsciência substantiva ou material); e, a “procedural 

unconscionability” (inconsciência procedimental ou formal). 

Na primeira concepção da doutrina da unconscionability, veda-se o 

desequilíbrio entre a prestação e a contra-prestação. Destarte, o contrato que gere 

obrigações desiguais, resultado da desigualdade real entre as partes, não pode ser 

considerado obrigatório a menos que tais distorções sejam corrigidas.113 

Por outro lado, na segunda concepção, a “inconsciência procedimental ou 

formal” é constatada quando os meios utilizados para a formação do contrato são 

injustos. Por exemplo, utiliza-se o contrato formulário, cujas cláusulas restritivas de 

direitos são escritas em letras demasiadamente pequenas, prejudicando que a parte 

contrária venha tomar conhecimento destas restrições. 

Portanto, a aplicação desta doutrina sofre algumas variações dependendo 

da província ou território no Canadá e dos Estados norte-americanos. 

                                                 
111 Idem ibidem, p. 439 – 441. 
112 Slator versus Nolan, Ir. R. 11 Eq. 367 em 386 (Rolls Court) [1876]. 
113 WADDAMS, S. M. op. cit. p. 327. 



 340 

Em nível federal, a doutrina da unconscionability está expressa no U.C.C. 

§ 2 – 302,114 todavia, não há uniformidade na sua aplicação pelos Estados norte-

americanos. Por exemplo, no Estado da Califórnia, para que se aplique a doutrina da 

unconscionability, exige-se a ocorrência dos dois tipos de inconsciência, ou seja, a formal 

e substancial. Contudo, quanto maior for a intensidade de uma, menor deve ser a outra 

conforme o tribunal reafirmou em Comb v. Paypal
115

 (cf. subcapítulo 4.7.2.5.1). Já em 

Nova Iorque, basta que se comprove, no caso concreto, a inconsciência substancial (ou 

material), haja vista o julgamento do tribunal em Brower v. Gateway 2000
116

. 

No Canadá, os tribunais aplicam o leading case conhecido por Slator v. 

Nolan (1876)117 em diversos casos, a saber, Morrison v. Coast Finance Ltd. (1965)118. 

Assim como em Nova Iorque, os Tribunais canadenses julgam suficiente a constatação da 

inconsciência substantiva (entendida como uma injusta barganha e desigualdade entre as 

partes). 119 Algumas províncias adotam esta doutrina em lei específica, como é o caso da 

Província de Nova Escócia (“Unconscionability Transactions Relief Act”),120 mas cuja 

aplicação restringe-se a certas operações, como as operações de crédito, e à tutela do 

consumidor. 

Muito embora o sistema jurídico brasileiro não tenha adotado esta teoria 

com esta nomenclatura, ela é aplicada em alguns institutos, como a nulidade de pleno 

direito das cláusulas abusivas do art. 51 do CDC, a possibilidade de resolução do contrato 

por onerosidade excessiva (art. 478 do CC/02) e a possibilidade de revisão dos contratos 

(art. 317 do CC/02). 

A relevância da análise deste princípio para esta obra diz respeito a sua 

constante referência na jurisprudência sobre comércio eletrônico, em que muitas vezes a 

                                                 
114114 “Part 3. General Obligation and construction of contract. § 2 – 302. Unconscionable Contract or 
Clause. (1) If the court as a matter of law finds the contract or any clause of the contract to have been 
unconscionable at the time it was made the court may refuse to enforce the remainder of the contract 
without the unconscionable clause, or it may so limit the application of any unconscionable clause as to 
avoid any unconscionable result. (2) When it is claimed or appears to the court that the contract or any 
clause thereof may be unconscionable the parties shall be afforded a reasonable opportunity to present 
evidence as to its commercial setting, purpose and effect to aid the court in making the determination”. 
MANN, Ronald J.; WINN, Jane K. Electronic Commerce: 2002-2003 …, op. cit., p. 283. 
115 Inc. 218 F. Supp. 2d 1165, 1172 (N.D. Cal. 2002). 
116 Inc., 676 N.Y.S. 2d 569, 574 (App. Div. 1998). 
117 Ir. R. 11 Eq. 367 at 386. 
118 54 W.W.R. 257, 55 D.L.R. (2d) 710 (B.C.C.A.). 
119 BOYLE, Christine; PERCY, David R. op. cit. p. 741. 
120 R.S.N.S. 1989, c. 481, ss. 3, 4. 
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parte (usuário) alega a teoria da unconscionability para anular determinada cláusula 

contratual da qual o fornecedor não deu ciência de forma efetiva. 

Para exemplificar, no caso Lawrence Feldman v. Google
121

 (cf. 

subcapítulo 4.7.4.1.5), a parte alegou a doutrina da inconsciência para invalidar o 

compromisso arbitral obrigatório, a cláusula de eleição de foro e de escolha de lei 

(“choice-of-law”), pois o prestador de serviços (Google) não deu efetiva ciência destas ao 

usuário. 

Deste modo, este princípio, também, está expresso na UCITA, § 111 (a) e 

(b), cuja redação é idêntica à seção 2-302 do UCC mencionada supra, que serviu de 

inspiração para a referida legislação específica ao comércio eletrônico.122 

Por fim, está claro o escopo social deste princípio, que pretende, entre 

outros, reequilibrar as partes contratantes, protegendo a parte mais vulnerável da relação 

contratual. No Brasil, esta doutrina manifesta-se, além dos institutos supramencionados, 

no princípio da proteção da parte mais vulnerável estampado no art. 4º, inc. I do CDC, 

que, também, pode ser considerado um princípio social, muito embora não esteja 

estampado no CC/02. 

 

 

2.2.5 Princípio da proteção da parte vulnerável 
 

O princípio da proteção da parte vulnerável (ou “the protection of weaker 

parties” do Common Law) é o medidor de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, 

inc. I da CF/88). Ele é a ferramenta para se alcançar a igualdade real entre as partes (art. 

5º, caput da CF/88), ou seja, a justiça contratual. Neste sentido, os dispositivos 

contratuais devem ser interpretados conforme à Constituição.123 Desta forma, este 

princípio deve ser estudado como um dos princípios contratuais sociais, ao lado dos 

outros supra-analisados. 

                                                 
121 Inc. Civil Action n. 06-2540. 
122 MANN, Ronald J.; WINN, Jane K. Electronic Commerce: 2002-2003 …, op. cit., p. 443. 
123 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Os princípios..., op. cit., p. 142.  



 342 

Neste sentido, constatando-se o desnível sócio-econômico entre o 

consumidor e o fornecedor, o CDC adota como presunção absoluta124 a vulnerabilidade 

do consumidor no inc. I do art. 4º.125 Com o fim de reequilibrar as partes, o Legislador, 

neste diploma legal, estabelece vários instrumentos, como a facilitação de seu acesso à 

justiça (inc. VII do art. 6º),126 a responsabilidade objetiva (art. 12),127 a possibilidade de 

inversão do ônus da prova (inc. VIII do 6º),128 dentre outros dispositivos do CDC. 

Não obstante a omissão do CC/02 com relação ao princípio da 

vulnerabilidade, ou melhor ainda, da proteção da parte mais fraca, ele não pode mais ser 

considerado específico das relações de consumo. Outrossim, os princípios norteadores do 

CC/02 (eticidade129, sociabilidade130 e operabilidade131) impõem uma re-leitura da 

dogmática contratual. Neste sentido, aprovou-se o enunciado 167 da III Jornada de 

                                                 
124 ______. Princípios..., op. cit., p. 192. 
125 “Art. 4º - A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 
mercado de consumo;” 
126 “Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: [...] VII - o acesso aos órgãos judiciários e 
administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos 
ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;” 
127 “Art. 12 -O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
utilização e riscos.” 
128 “VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 
no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências;” 
129 REALE, Miguel. Op. cit., p. 37: “ETICIDADE – Procurou-se superar o apego do Código atual ao 
formalismo jurídico, fruto, a um só tempo, da influência recebida a cavaleiro dos séculos IXX e XX do 
Direito tradicional português e da escola germânica dos pandectistas [...] não é possível deixar de 
reconhecer, em nossos dias, a indeclinável participação dos valores éticos no ordenamento jurídico, sem 
abandono, é claro, das conquistas da técnica jurídica, que com aqueles deve se compatibiliza. Daí a opção, 
muitas vezes, por normas genéricas ou cláusulas gerais, sem a preocupação de excessivo rigorismo 
conceitual, a fim de possibilitar a criação de modelos jurídicos hermenêuticos, quer pelos advogados, quer 
pelos juízes, para contínua atualização dos preceitos legais”. O jurista dá alguns exemplos de manifestação 
deste princípio, a saber: os arts. 113, 187 e 422 do CC/02. 
130 Idem ibidem, p. 38: “SOCIABILIDADE – É constante o objetivo do novo Código no sentido de superar 
o manifesto caráter individualista da lei vigente, feita para um País ainda eminentemente agrícola, com 
cerca de 80% da população no campo”. O jurista exemplifica como manifestação deste princípio, os arts. 
421 e 423. 
131 Idem ibidem, p. 40: “OPERABILIDADE – Muito importante foi a decisão tomada no sentido de 
estabelecer soluções normativas de modo a facilitar sua interpretação e aplicação pelo operador do Direito. 
Nessa ordem de idéias, o primeiro cuidado foi eliminar as dúvidas que haviam persistido durante a 
aplicação do Código anterior”. 
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Direito Civil do CEJ/CJF132, que assinala a aproximação principiológica entre o CDC e o 

CC/02: 

Enunciado 167 – Arts. 421 a 424: Com o advento do Código Civil de 
2002, houve forte aproximação principiológica entre esse Código e o 
Código de Defesa do Consumidor no que respeita à regulação 
contratual, uma vez que ambos são incorporadores de uma nova teoria 
geral dos contratos. 

 

Corroborando com este entendimento, Paulo Luiz Netto Lôbo133 afirma a 

aproximação dos regimes jurídicos dos contratos comuns (previstos no CC/02) e dos 

contratos de consumo. Ressaltando que a tendência é o desaparecimento progressivo da 

distinção destes dois regimes tendo em vista a adoção, pelo CC/02, dos princípios sociais 

da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equivalência material. 

Neste sentido, também, cumpre resgatar as lições de Cláudia Lima 

Marques134 que aponta três tipos de diálogo possível, ou seja: 1) diálogo sistemático de 

coerência, que consiste na aplicação simultânea de duas leis, em que uma pode servir de 

base conceitual para outra como, por exemplo, os conceitos de nulidade, de prescrição, de 

decadência, de pessoa jurídica, conceitos mencionados no CDC, mas construídos pelo 

Direito Civil; 2) diálogo sistemático de complementaridade e subsidiariedade, que 

designa a possibilidade de uma lei ser complementada por outra, ou que esta seja aplicada 

subsidiariamente, e. g., o princípio norteador do CDC é a proteção do consumidor, neste 

sentido, pode haver aplicação da norma subsidiária, no caso o CC/02, quando for mais 

benéfico ao consumidor; e 3) diálogo de coordenação e adaptação sistemática, diz 

respeito a influência do sistema especial no geral e do geral no especial (“double sens”).  

                                                 
132 Realizada de 1º a 3º de dezembro de 2004. Disponível em: <http://www.jf.jus.br/>, link “publicações”. 
Acesso em: 01 de dez. de 2008; sobre o possível e aconselhável diálogo entre o CC/02 e o CDC: 
MARQUES, Cláudia Lima. Diálogo entre o Código de defesa do Consumidor e o novo Código Civil: do 
“diálogo das fontes” no combate às cláusulas abusivas. In: Revista de Direito do Consumidor, vol. 45, jan. 
– mar. 2003, p. 71 – 99. p. 75 – 77. 
133 Princípios…, op. cit., p. 190. 
134 Diálogo entre o Código de defesa do Consumidor e o novo Código Civil: do “diálogo das fontes” no 
combate às cláusulas abusivas. In: Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, ano 12, vol. 45, p. 71 – 
99, jan. a mar. 2003. p. 75 – 77. 
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Mesmo no Common Law, desde 1866, os tribunais entendem que o 

judiciário deve prevenir barganhas opressivas ou outro tipo de vantagem extorquida de 

um homem em estado de necessidade ou precisando de dinheiro.135 

Na atual sociedade pós-moderna massificada e submersa nas novas 

tecnologias, a vulnerabilidade dos usuários destes produtos e serviços fica em evidência 

face ao desequilíbrio social, econômico e tecnológico dos usuários em face dos 

fornecedores. 

Em suma, a doutrina136 conclui que o usuário, neste contexto de liberdade, 

velocidade e globalização, depara-se com uma nova vulnerabilidade. Por isso, o conteúdo 

da boa-fé objetiva e eqüidade devem ser revistos para se adequarem ao comércio 

eletrônico. 

Tendo em vista a sólida construção doutrinária deste princípio dentre os 

consumeristas, é mister que se faça a análise deste princípio no CDC, bem como a 

construção doutrinária e jurisprudencial brasileira. 

 

 

2.2.5.1 Princípio da vulnerabilidade do Código de Defesa do 
Consumidor 
 

Desta forma, na sociedade massificada e informatizada, é imprescindível a 

análise do princípio da vulnerabilidade, expresso no art. 4º, inciso I do CDC, sendo a 

ratio de todos os mecanismos de proteção do consumidor, na tentativa de reequilibrar as 

partes.137 

Por isso, este princípio contém uma forte conotação ideológica em favor 

da parte mais fraca: o consumidor, “geralmente uma pessoa física isolada, 

desconhecedora de seus próprios direitos ou impossibilitada de acioná-los, impotente 

                                                 
135 WADDAMS, S. M. The law of contracts, op. cit., p. 366. No mesmo sentido: BOYLE, Christine; 
PERCY, David R. Contracts..., op. cit., p. 715 e ss. 
136 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 40 – 41, citando as conclusões de Erik Jayme. 
137 GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos. Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2005. Introdução, p. 1 – 16. p. 07. Em sentido contrário, afirmando que a vulnerabilidade não 
é o fundamento das regras de proteção do sujeito mais fraco, mas, tão-somente, a “explicação” de tais 
regras ou da atuação do Legislador ao adotá-las: MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antonio H. V.; 
MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: arts. 1º a 74:  aspectos materiais. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 120. 
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diante da lesão aos seus interesses legítimos, confrontada com a necessidade de 

consumir bens imprescindíveis à sua própria existência e dignidade”.138 

Outrora, já ressaltava Georges Ripert139 a impossibilidade de existir uma 

igualdade entre as partes contratantes, que são dois seres de vontade, com pensamentos e 

visando a objetivos diferentes. Portanto, há uma constante superioridade de uma das 

partes contratantes sobre a outra. O jurista aponta que a teoria dos vícios do 

consentimento representa uma possível solução para minimizar tais desigualdades na 

medida em que assegura a vontade real das partes. Além disso, há outros mecanismos de 

tutela da parte mais vulnerável da relação contratual, a saber: a revisão judicial dos 

contratos e a teoria do abuso de direito. 

Cláudia Lima Marques140 aponta diversas situações que agravam ainda 

mais a vulnerabilidade dos consumidores, como as grandes organizações entre os 

fornecedores. Além disso, a política de marketing é extremamente ofensiva e apelativa, 

fazendo com que ocorra o que a autora denomina “poder da necessidade” e “sedução das 

novas necessidades”, em outras palavras através das propagandas agressivas, os 

fornecedores impelem as necessidades dos consumidores. 

A vulnerabilidade é uma presunção iure et de iure, não admite prova em 

contrário e atinge todos os consumidores só pelo fato de consumirem, com o perdão da 

redundância.141 Outra situação é a constatação da hipossuficiência, que deve ser feita 

casuisticamente, para fins de inversão do ônus da prova prevista no inc. VIII do art. 6º do 

CDC. 

Todavia, parte da doutrina afirma que esta presunção milita, apenas, em 

favor das pessoas físicas destinatárias finais dos produtos e serviços.142 Para tanto, deve-

se distinguir cada espécie de vulnerabilidade, a técnica, jurídica ou fática. 

                                                 
138 PASQUALOTTO, Adalberto. Conceitos fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. In: Revista 

dos Tribunais, São Paulo, ano 80, vol. 666, p. 48 – 53, abr. de 1991. p.49. 
139 La Régle Morale dans les Obligations Civiles. Paris: Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, 
1925. p. 72 e ss. 
140 Contratos bancários em tempos pós-modernos: primeiras reflexões. In: Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, vol. 25, p. 19 – 38, jan. a mar. 1998. p. 27. 
141 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios... op. cit., p. 192. 
142 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos; MIRAGEM; Bruno. 
Comentários..., op. cit., p. 121. 
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Cláudia Lima Marques,143 portanto, afirma que a vulnerabilidade deve ser 

investigada à luz de três situações básicas. A vulnerabilidade técnica é verificada 

quando o consumidor atua em área desconhecida (não tem conhecimentos específicos). 

Destarte, esta seria presumida em favor dos consumidores pessoas físicas (art. 2º do 

CDC); mas, poderia, excepcionalmente, estender-se às pessoas jurídicas que adquiram 

produtos ou serviços fora de seu campo comercial, quando destinatário final fático do 

bem (teoria finalística). 

Em uma segunda acepção, a vulnerabilidade jurídica ou científica é 

constatada pela ausência de conhecimentos de contabilidade, economia, bem como à 

impossibilidade de recorrer às medidas jurídicas cabíveis. Esta vulnerabilidade seria 

presumida em favor do consumidor, pessoa física; pois sendo pessoa jurídica, milita 

contra estes a presunção em contrário. 

E, por fim, a vulnerabilidade fática ou sócio-econômica traduz-se no 

poder econômico dos fornecedores, e, até mesmo a “essencialidade do produto ou 

serviço” por ele oferecidos.144 

Quanto à esta acepção da vulnerabilidade, José Geraldo Brito Filomeno145 

afirma que, certamente, o consumidor não dispõe de controle sobre os bens de produção, 

restando a ele apenas submeter-se ao poder dos titulares destes (empresários). São os 

empresários que, detendo o controle dos bens de produção, determina o que, como e para 

quem produzir, além de determinar suas margens de lucro. 

Em que pese a sólida opinião da doutrina mencionada no sentido de ser a 

presunção de vulnerabilidade relativa, apenas militando em favor do consumidor – pessoa 

física; mas nem sempre em favor do consumidor, pessoa jurídica. Sustentamos que não se 

deve confundir a noção de vulnerabilidade e hipossuficiência. Neste sentido, a 

vulnerabilidade é ínsita aos consumidores, tendo em vista o domínio dos fornecedores, 

que detêm o controle dos bens de produção. Toda vez que se constate uma relação de 

consumo, de um lado a figura jurídica do consumidor, seja pessoa física ou pessoa 

                                                 
143 Idem ibidem, p. 120 – 121. 
144 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no CDC..., op. cit., p. 270 –276. 
145 et alli. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. rev., 
ampl. e atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. Capítulo II (Da política nacional de relações de 
consumo), p. 59 – 127. p. 61 – 62. 
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jurídica;146 e do outro, a figura jurídica do fornecedor; presume-se, iure et de iure, a 

vulnerabilidade daquele. 

Já a hipossuficiência, que pode ser técnica, social, jurídica, econômica ou 

científica, deve ser investigada em cada caso concreto, segundo as regras ordinárias de 

experiência, para fins de aplicação do inc. VIII do art. 6º do CDC, invertendo o ônus da 

prova em favor do consumidor. 

Quanto à contratação telemática, a vulnerabilidade se faz presente de 

maneira mais enfática. Por isso, a doutrina147 afirma, que, neste contexto, o grau de 

vulnerabilidade do consumidor é ainda maior, concordamos, pois, que: 

 

[...] a vulnerabilidade do consumidor aumenta. Como usuário da net, 
sua capacidade de controle fica diminuída, é guiado por links e 
conexões, em transações ambiguamente coordenadas, recebe as 
informações que desejam lhe fornecer, tem poucas possibilidades de 
identificar simulações e ‘jogos’, de proteger sua privacidade e autoria, 
de impor sua linguagem. Se tem uma ampla capacidade de escolher, 
sua informação é reduzida (extremo déficit informacional), a 
complexidade das transações aumenta, sua privacidade diminui, sua 
segurança e confiança parecem desintegrarem-se em uma ambigüidade 
básica: pseudo-soberania do indivíduo/sofisticação do controle! 

 

Há diversos fatores responsáveis pelo agravamento da vulnerabilidade do 

usuário das novas tecnologias. Este usuário não precisa coincidir, necessariamente, com a 

figura jurídica do consumidor; por isso, sustentamos o alargamento do princípio da 

proteção da parte mais vulnerável em situações fáticas do Direito Privado em que se 

constate a desigualdade real entre os contratantes. Esta desigualdade decorre, 

notadamente, da complexidade técnica dos produtos e serviços oferecidos pela internet, 

da extensa oferta destes bens e serviços, das grandes corporações (oligopólios), da 

massificação exacerbada destas relações contratuais atingida pelo crescente uso dos 

contratos de adesão e de condições gerais de contrato, falta de conhecimentos tanto do 

usuário (leigo) que lida com um profissional (especialista), que quando lhe falte 

                                                 
146 Haja vista a tendência de mitigação da teoria finalística do STJ para estender a aplicação do CDC às 
pessoas jurídicas, mesmo atuando como intermediários. Esta tendência é exemplificada com alguns 
acórdãos infra citados e comentados. 
147 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 72. No mesmo sentido: DE LUCCA, Newton. 
Aspectos..., op. cit., p. 26. 
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capacidade para estruturar sua oferta em meio eletrônico, ele contrata os serviços 

especializados de outra pessoa.148 

Neste sentido, portanto, conclui a doutrina que na relação jurídica 

contratual telemática, há uma exacerbada sujeição dos mais fracos (usuários) à vontade 

dos mais fortes (empresário, geralmente, grandes corporações). Newton de Lucca,149 

apoiado nos ensinamentos de Ettore Giannantonio, afirma não haver mais um acordo 

entre as partes na contratação informática; mas sim esta se reveste de forma tal utilizada 

pelo sujeito mais forte para vincular o mais frágil. Neste sentido, o juiz, ao aplicar o 

princípio do pacta sunt servanda, age, a verdade, como um instrumento dos mais fortes 

na consecução de seu objetivo: o de vincular e sujeitar o mais fraco à sua vontade. 

 

 

2.2.5.1.1 Jurisprudência 
 

Neste item, far-se-á uma investigação jurisprudencial para verificar como 

os Tribunais brasileiros têm se posicionado quanto ao princípio da vulnerabilidade dos 

consumidores. 

Um primeiro julgado a ser citado, do STJ, enalteceu-se o princípio da 

vulnerabilidade do consumidor por ser um princípio de ordem pública, vedando, por 

conseguinte, o chamamento ao processo da seguradora:150 

 

Processual Civil e Direito do Consumidor. Indenização por acidente de 
trânsito. Sentença condenatória prolatada em favor do consumidor. 
Intervenção de terceiro que prejudicaria a consecução imediata do 
direito material do consumidor. Enaltecimento do princípio da 
vulnerabilidade do consumidor. Ordem pública. - Não deve ser 
admitida a intervenção de terceiro quando já proferida sentença, na 
medida em que a anulação do processo, para permitir o chamamento 
da seguradora, acabaria por retardar o feito, prejudicando o 
consumidor, o que contraria o escopo do sistema de proteção do 
CDC. - A possibilidade de decorrer prejuízo pelo retardamento da 
prestação jurisdicional é suficiente, por si só, para se deixar de discutir 

                                                 
148 PIZARRO, Ramón Daniel. El deber de información en los contratos informáticos. In: Revista de 

Derecho Privado y Comunitário, vol. 3: Contratos Modernos. Buenos Aires: Rubinzal, 1997. p. 215 – 242. 
p. 216 – 217. 
149 Aspectos..., op. cit., p. 48. 
150 AgRg no Ag 184616 / RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., v.u., j. 29/03/2001, In: DJ 28/05/2001 p. 
159.  
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o cabimento da intervenção de terceiro, quando a pendência de sua 
apreciação é atingida pela superveniente prolação da sentença. (grifo 
nosso) 

 

Quanto à vulnerabilidade das pessoas jurídicas, o STJ posiciona-se a favor 

da mitigação do critério finalista, admitindo a aplicação do CDC às pessoas jurídicas, 

ainda que atuem em caráter profissional. Neste sentido, provando existir uma relação de 

consumo, a vulnerabilidade da pessoa jurídica pode ser aplicada, tendo em vista um caso 

concreto:151 

 

Direito do Consumidor. Recurso especial. Conceito de consumidor. 
Critério subjetivo ou finalista. Mitigação. Pessoa Jurídica. 
Excepcionalidade. Vulnerabilidade. Constatação na hipótese dos autos. 
Prática abusiva. Oferta inadequada. Característica, quantidade e 
composição do produto. Equiparação (art. 29). Decadência. 
Inexistência. Relação jurídica sob a premissa de tratos sucessivos. 
Renovação do compromisso. Vício oculto. - A relação jurídica 
qualificada por ser "de consumo" não se caracteriza pela presença 
de pessoa física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de 
uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um 
fornecedor, de outro. - Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, 
se da análise da hipótese concreta decorrer inegável 
vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a 
fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as 
partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do 
conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também 
reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o 
rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir 
a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e 
consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação de 
consumo. - São equiparáveis a consumidor todas as pessoas, 
determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas. - Não 
se conhece de matéria levantada em sede de embargos de declaração, 
fora dos limites da lide (inovação recursal). Recurso especial não 
conhecido. (grifo nosso) 

 
Fazendo uma leitura mais atenta deste acórdão, conclui-se que uma vez 

verificada a relação de consumo, mesmo entre duas pessoas jurídicas, em que uma delas 

submete-se ao controle dos bens de produção da outra, aplica-se o CDC. 

                                                 
151 REsp 476428 / SC, Rela. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., v.u., j. 19/04/2005, In: DJ 09/05/2005 p. 390, 
RSTJ vol. 193 p. 336. No mesmo sentido: REsp 684613 / SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., v.u., j. 
21/06/2005, In: DJ 01/07/2005 p. 530, RDDP vol. 30 p. 135. 
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A presunção legal de vulnerabilidade do consumidor tem sido a base da 

decisão de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que atenta 

para a necessária distinção entre a vulnerabilidade (presunção legal) e hipossuficiência 

(pré-requisito para a inversão do ônus da prova):152 

 

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 
MEDIDOR. PROVA. 1. A argumentação posta na exordial, bem como 
os documentos que a acompanham não conduzem à conclusão de que o 
consumidor, o qual goza de presunção legal de vulnerabilidade, 
seja hipossuficiente no caso concreto. Toda a prova dos autos depõe 
contra a apelada, pois demonstra que houve violação do medidor, 
sendo que a recorrida responsável pelo correto uso do equipamento. 
Assim, é obrigação da apelante pagar à Companhia ré o valor da 
diferença de consumo apurada que não foi faturada anteriormente em 
razão da adulteração do medidor, inexistindo, pelas razões apontadas, 
os supostos danos morais alegados pela apelada. 2. Julgada 
improcedente a demanda e procedente a reconvenção oferecida pela ré, 
para condenar a autora ao pagamento dos valores relativos à 
recuperação do consumo de energia, o qual deverá ser apurado em 
liquidação de sentença, prejudicado o julgamento do recurso adesivo. 
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 
RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. 

 

Além destes julgados, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

entendeu existir vulnerabilidade das pessoas jurídicas, tendo em vista o desconhecimento 

técnico e científico quando realiza transações eletrônicas. Nestes casos, diante da 

dificuldade probatória do consumidor, representando um óbice ao acesso à justiça, 

determinou-se a hipossuficiência técnica, tendo em vista a complexidade dos meios de 

comunicação informáticos:153 

 

“Agravo de instrumento. As instituições financeiras estão submetidas 
ao ordenamento jurídico nacional, no qual se insere o Código de 
Defesa do Consumidor. A pessoa jurídica tem direito à proteção do 
referido diploma legal, quando o negócio entabulado não se 
enquadra em ato de comércio. A inversão do ônus da prova tanto 
pode ocorrer pela desproporção financeira, como pela diferença técnica 

                                                 
152 Apelação Cível n. 70013564125, 21a Câmara Cível, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, v. u., j. 
22/03/2006, In: Diário da Justiça do dia 10/05/2006. 
153 TJRS, Agravo de Instrumento 70001660059, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas 
Barcellos, j.04/04/2001. Disponível em: <www.tj.rs.gov.br>, link “jurisprudência”. Acesso em: 02 de dez. 
de 2008. 
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e científica entre o consumidor e o fornecedor, para produzir a 
demonstração dos fatos alegados pelas partes. Agravo desprovido”. 

 
  

 
2.3 Influência de novos princípios acerca do comércio eletrônico na 
dogmática contratual 
 

Além dos princípios acima descritos, outros acabam tomando imensas 

proporções nas transações eletrônicas. Princípios que não são vistos, tradicionalmente, 

como princípios contratuais, passam a ocupar papel de destaque nas diversas modalidades 

de contratos eletrônicos. 

Estes contratos são, quase sempre, contratos de adesão, cujas cláusulas e o 

programa utilizado pelo fornecedor ameaçam a liberdade de expressão, a privacidade, o 

direito à informação e à autodeterminação dos usuários. Tudo isto coloca em xeque a 

confiança dos usuários, que passam a ocupar uma situação de vulnerabilidade técnica 

muito mais acentuada. 

 

 

2.3.1 Princípio da liberdade de expressão 
 

O princípio da liberdade de expressão é um princípio, corriqueiramente, 

aplicado no mundo digital. Isto se deve ao fato de que a internet, como meio de 

comunicação em massa, apresenta-se como instrumento hábil para divulgar opiniões, 

obras e produções artísticas e científicas (cf. notas introdutórias desta obra). Sendo que os 

contratos eletrônicos e as licenças de uso de software, por vezes, assumem uma 

roupagem que gera ameaça a este direito e garantia fundamental. 

As sociedades democráticas estabelecem a liberdade de expressão como 

uma liberdade individual, neste contexto, insere-se, igualmente, o Brasil (art. 5º, inc. IV e 

IX da CF/88). A liberdade de expressão desmembra-se em três espécies básicas: - 
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liberdade de crença (art. 5º, inc. VI da CF/88154); - liberdade de associar-se (art. 5º, inc. 

XVII155 da CF/88); e – liberdade de imprensa (art. 5º, inc. IX156 da CF/88). 

Portanto, esta última compreende a liberdade de criação intelectual, ou 

seja, produção de um texto, desenho, música, ou tudo isto mesclado em uma produção 

multimídia, etc. Todo este material pode ser fácil e “livremente” disponibilizado através 

da internet, ressalvados os limites impostos pela ordem pública, segurança nacional e 

pelos bons costumes. 

Estas obras são distribuídas mediante cessão ou licença de uso. Na 

internet, estes contratos assumiram diversas roupagens, tais como as licenças do tipo 

“shrink-wrap”, os contratos “click-wrap” e, mais recentemente, os termos e condições de 

uso denominados “browse-wrap”. 

O grande risco à liberdade de expressão que a internet apresenta diz 

respeito ao anonimato e o agravamento do dano, que toma proporções maiores, tendo em 

vista o impacto tecnológico em uma sociedade cada vez mais massificada.157 Portanto, o 

anonimato e a rápida disseminação da informação, cuja origem pode ficar desconhecida, 

são favorecidos por este meio de comunicação em massa. Assim, um indivíduo pode 

manifestar sua opinião sobre determinado fato histórico ou determinada pessoa (pública 

ou não) e permitir o acesso a milhares de pessoas. 

Muito embora, o anonimato seja positivo no sentido de que libertaria os 

pensadores para manifestarem suas críticas sem qualquer tipo de controle ou medo de 

represálias. Ele apresenta alguns pontos negativos como, por exemplo, o abuso desta 

liberdade ocasionando danos irreparáveis a comunidades étnicas (raça), a pessoas 

conhecidas em uma pequena comunidade e a figuras públicas. 

Portanto, os novos meios de comunicação chamaram a atenção dos juristas 

e aplicadores do Direito para regulamentar o exercício da liberdade de expressão na 

internet. 

                                                 
154 “VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;” 
155 “XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;” 
156 “IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença;” 
157 PIZARRO, Ramón Daniel. Responsabilidad civil de los médios masivos de comunicación: daños por 
noticias inexactas o agravantes. Buenos Aires: Editorial Hammurabi S.R.L., 1991. p. 125. 
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Desta forma, deve-se atingir um equilíbrio entre o controle estatal dos 

dados disponibilizados pela internet e a liberdade de expressão, que deve ser garantida 

pelo Estado. É inegável a necessidade de se reprimir, criminalmente, os comentários de 

cunho difamatório e outros passíveis de serem considerados crimes (e. g. ameaça de 

morte, crime de racismo, comentários em páginas da internet com conteúdo violento, 

pornográfico, etc). 

No entanto, outras preocupações surgem no atual mundo tecnológico, ou 

seja, o controle estatal sobre as páginas pessoais de comentários (blogs) e as comunidades 

de relacionamentos (e.g. ORKUT). Questiona-se até que ponto eles podem ser 

controlados pelo Estado sem ferir a liberdade de expressão, tida por pedra de toque de 

uma sociedade democrática saudável.158 

Em razão destes fatores, houve-se por bem regular a matéria. Nos Estados 

Unidos, a lei sobre decência nas comunicações, Communications Decency Act, de 1996, 

estabeleceu algumas limitações à liberdade de expressão na internet. 

Na Argentina, o decreto n. 1.297/1997 enfatiza a internet como meio de 

comunicação, e, portanto, deve subordinar-se às mesmas regras aplicadas, aos meios de 

comunicação semelhante, inclusive a liberdade de expressão.159 

No Brasil, o controle do conteúdo da informação veiculada pela internet é 

tutelado pelos dispositivos tradicionais do Código Penal e da Lei de Imprensa (Lei n. 

5.250, de 09 de fevereiro de 1967). 

O problema que se enfrenta é o conflito entre a liberdade contratual e a 

liberdade de expressão, muitas vezes restringida por uma ou mais cláusulas contratuais. 

A título de exemplo, quando um indivíduo opte em participar de uma 

comunidade de relacionamentos ou, tão-somente, abrir uma “conta” pessoal, como o 

ORKUT, ele deve manifestar sua anuência aos termos e condições de uso. Dentre estes 

                                                 
158 GEIST, Michael. Internet law in Canada…, op. cit. p. 130: “Given the free flow of information on the 
Internet, these differing approaches to speech regulation assume a heightened level of importance, since 
speech legal in one jurisdiction may be illegal in a neighboring jurisdiction, even though the material is 
readily available in both places via the Internet. An understanding of the different approaches to speech 
regulation is therefore essential within the context of Internet law, since a harmonized international legal 
framework for much of the controversial speech is highly unlikely”. 
159 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico, op. cit. p. 85. Todavia, parte da doutrina argentina 
critica esta lei por não regular especificamente a matéria. Cf. PIZARRO, Ramón Daniel. 
Responsabilidad..., op. cit., p. 124. 
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termos, há diversas restrições à liberdade de expressão como, por exemplo, a cláusula 

8.3,160 que diz: 

 

8.3 O Google se reserva o direito (mas não tem qualquer obrigação) 
de pré-selecionar, rever, marcar, filtrar, modificar, recusar ou 
remover qualquer ou todo Conteúdo de qualquer Serviço. Para 
alguns dos Serviços, o Google pode fornecer ferramentas para filtrar 
conteúdos sexuais explícitos. Essas ferramentas incluem a 
configuração do SafeSearch (consulte 
http://www.google.com/help/customize.html#safe). Além disso, 
existem serviços e software disponíveis comercialmente para limitar o 
acesso a material que o usuário possa considerar ofensivo. (grifo 
nosso) 

 

Desta forma, observa-se que a liberdade de expressão é, freqüentemente, 

tolhida por uma das partes contratantes, que reserva para si o direito de pré-selecionar 

qual o conteúdo que a outra parte contratante irá ter acesso. 

Ora, esta liberdade constitucionalmente garantida poderia ser restringida 

pela vontade das partes? 

Acreditamos que não; portanto, a liberdade de expressão deve transpor a 

própria Constituição, para constituir um princípio norteador das contratações telemáticas. 

Ressalvando, porém, os filtros de conteúdo ilegais e ilícitos, pois tais conteúdos 

constituem afronta aos bons costumes. 

No Brasil, não há lei específica que trate do controle do conteúdo das 

informações na internet. Todavia, nos Estados Unidos, aprovou-se uma lei específica, 

denominada “Communications Decency Act”, que foi duramente atacada por suposto 

vício de inconstitucionalidade, isto é, violaria a liberdade de expressão garantida na 1ª e 

5ª Emendas da Constituição norte-americana. 

 

 

2.3.1.1 Reno versus Aclu 
 

Este é o leading case, julgado pela Suprema Corte norte-americana,161 em 

que se argüiu a inconstitucionalidade da lei conhecida por “Communications Decency 

                                                 
160 Disponível em: <http://www.google.com/accounts/TOS?hl=pt-BR>, acessado em 02/12/2008, às 18:04 
hs. 
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Act”. Esta lei impôs o controle do conteúdo das informações que circulam na internet, e, 

portanto, violava a 1ª e 5ª Emendas162 à Constituição dos Estados Unidos, garantidoras da 

liberdade de expressão. 

A referida lei entrou em vigor como um dos sete títulos da lei sobre 

telecomunicações, a “Telecommunications Act”, de 1996.163 Dentre os dispositivos da 

CDA, destacam-se, no caso em análise: - a seção 47 USCS 223(a), que proíbe a 

transmissão consciente através de qualquer meio de telecomunicação, de informação que 

contenha conteúdo obsceno ou indecente a destinatários menores de 18 anos de idade; e, - 

a seção 47 USCS 223(d), que proíbe o uso consciente de um serviço informático 

interativo para enviar tais conteúdos à determinada pessoa ou várias pessoas menores de 

18 anos de idade [47 USCS 223(d)(1)(A)], ou disponibilizar tal conteúdo a pessoa menor 

de 18 anos de idade [47 USCS 223(d)(1)(B)]. 

Esta lei proíbe, portanto, a comunicação de conteúdo patentemente 

ofensivo conforme os usos e costumes contemporâneos ou sexuais, generalizando as 

hipóteses que deverão ser contextualizadas casuisticamente. A pena imposta a estes 

crimes é a restritiva de liberdade de dois anos. A defesa do acusado pode ser feita de 

forma afirmativa nos termos da seção 47 USCS 223(e)(5), desde que haja boa-fé, 

razoabilidade, atitudes efetivas e adequadas para restringir o acesso por menores de 18 

anos de idade como, por exemplo, condicionando o acesso do usuário à verificação de um 

cartão de crédito válido ou outra forma de documento, passível de conferência online, 

que comprove a maioridade da outra parte. 

A “Associação Americana em prol das Liberdades Civis” (“American 

Civil Liberties Union – ACLU”) argumentou que tais dispositivos seriam muito vagos e, 

                                                                                                                                                 
161 521 U.S. 844; 117 S. Ct. 2329; 138 L. Ed. 2d 874; 1997 U.S. LEXIS 4037; 26 de junho de 1997. 
162 “Amendment I - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the 
free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people 
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.” “Amendment V - No 
person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or 
indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in 
actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be 
twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against 
himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property 
be taken for public use, without just compensation.” Disponível em: <www. 
http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/amendments.html>. Acesso em: 03 de dez. 2008. 
163 PL 104-104, 110 Stat 56. 
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que, portanto, estariam em flagrante confronto com as 1ª e 5ª Emendas à Constituição 

norte-americana, caracterizando o vício de inconstitucionalidade da mencionada lei. 

A Advogada Geral dos Estados Unidos, Janet Reno, contra-argumentou 

que tal violação não existe, pois os termos “patentemente” e “indecente” foi 

propositalmente utilizado na medida em que eles devem ser interpretados consoante os 

valores de determinada sociedade em determinada época. 

A Suprema Corte julgou a ação parcialmente procedente, reconhecendo a 

inconstitucionalidade da lei, porque, embora legítima a proteção dos menores de 18 anos 

de idade, não há mecanismo tecnológico adequado à constatação inequívoca da 

maioridade da outra parte para que se possa restringir o acesso dos inimputáveis a 

websites.
164

 

Aliás, esta tem sido uma constante preocupação no campo contratual, em 

que os contratantes não possuem mecanismos eficazes para garantir a identidade ou a 

maioridade da outra parte contratante. 

Além do princípio constitucional da liberdade de expressão, o princípio da 

proteção da privacidade deve ser observado na contratação telemática, constituindo-se 

um outro princípio que deve nortear as condutas dos contratantes. 

 

 

2.3.2 Princípio da proteção da privacidade 
 

A privacidade, também, tem atraído a atenção dos juristas no contexto 

ensejado pelo crescente uso da internet na contratação telemática. Aparentemente, a 

proteção à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (art. 5º, inc. X165 da 

CF/88) seria uma antítese do princípio da liberdade de expressão. Mas, na verdade, estes 

                                                 
164 521 U.S. 844; 117 S. Ct. 2329; 138 L. Ed. 2d 874; 1997 U.S. LEXIS 4037; 26 de junho de 1997: “Thus, 
the constitutionality of the CDA as a zoning law hinges on the extent to which it substantially interferes 
with the First Amendment rights of adults. Because the rights  [*897]  of adults are infringed only by the 
"display" provision and by the "indecency transmission" and "specific person" provisions as applied to 
communications involving more than one adult, I would invalidate the CDA only to that extent. Insofar as 
the "indecency transmission" and "specific person" provisions prohibit the use of indecent speech in 
communications between an adult and one or more minors, however, they can and should be sustained. The 
Court reaches a contrary conclusion, and from that holding that I respectfully dissent”. 
165 “X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” 
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princípios, como tantos outros, não são excludentes; antes, eles devem conviver 

harmoniosamente. 

Os discursos em prol de uma proteção mais rígida da privacidade no 

ambiente digital estão crescendo, tendo em vista as práticas desleais, a saber: spam, 

cookies, phishing, etc., além da aquisição milionária de algumas empresas de “banco de 

dados” contendo informações pessoais de indivíduos.166 

Estas informações pessoais são coletadas em decorrência da celebração de 

um contrato. Em posse destas informações, percebeu-se o elevado valor destas para 

outras empresas, que podem ofertar massiçamente seus produtos e serviços, conhecendo, 

de antemão, os interesses do consumidor (a partir do histórico de suas compras realizadas 

com outra empresa), além de outras informações como sexo, idade, estado civil, 

operadora de cartão de crédito. 

A Diretiva 95/46/EC do Parlamento e do Conselho da União Européia, de 

24 de outubro de 1995, regulamenta a proteção dos indivíduos com relação à proteção de 

suas informações pessoais e a livre circulação destes dados. 

No Canadá, há legislação específica, que foi abordada no item (ii) do 

subcapítulo 1.4.3.1.2, a denominada “Personal Information Protection and Electronic 

Documents Act”, conferindo uma proteção mais amena do que a adotada pela União 

Européia, que proíbe a circulação de informações pessoais dentro e fora da Europa. 

Este princípio passa a ser um princípio contratual na medida em que os 

contratos eletrônicos de adesão impõem regras aos usuários que os obrigam a autorizar, 

previamente, o compartilhamento de suas informações pessoais com outros fornecedores. 

Muitas vezes, esta possibilidade não é destacada ao usuário, que ignora o mecanismo 

pelo qual os fornecedores obtiveram seu e-mail pessoal; e, nem sequer, imaginam que 

suas informações pessoais estão circulando na rede, representando um produto altamente 

lucrativo.167 

Em suma, ao lado do princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual uma das 

partes não pode obter informações pessoais desnecessárias com o fim de repassá-las a 

                                                 
166 GEIST, Michael. Internet Law in Canada. Op. cit., p. 287. 
167 GEIST, Michael. Internet law..., op. cit., p. 338: “Trade in data is a critical component of modern 
business, and the differing approaches could well escalate into a global trade war. In fact, until agreement 
was reached in March 2000, the United States and the E.U. were embroiled in a major dispute over data 
protection, with both sides suggesting that trade sanctions were a distinct possibility”. 
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outros fornecedores (dever de honestidade e lealdade). A menos que tal conduta seja 

expressamente autorizada pelo usuário (contratante). Além disso, esta conduta viola o 

princípio da privacidade, que impõe o respeito às informações pessoais obtidas nas 

transações eletrônicas. 

 

 

2.3.2.1 Cyber Promotions Inc. versus American On-line Inc. 

 
 

Este é o leading case
168

 sobre envio de e-mails indesejados (spam). A 

requerente, Cyber Promotions Inc., ingressou com uma ação declaratória para que o 

tribunal se pronunciasse a respeito da legitimidade de envio de e-mails não-solicitados 

aos membros da American On-line Inc. 

A empresa requerente alegou que, consoante a Primeira Emenda à 

Constituição norte-americana (“freedom of speech”), tinha direito de enviar os e-mails 

para divulgar os seus produtos e serviços. 

O Tribunal concluiu que a liberdade de expressão estampada na “First 

Amendment” da Constituição norte-americana não acoberta práticas como esta que a 

Requerente estava a operacionar. No entanto, a Corte estabeleceu um prazo para que a 

requerente fizesse prova da existência de lei específica que a autorize a continuar 

realizando tal conduta.169 

 

 

                                                 
168 948 F. Supp. 436; 1996 U.S. Dist. LEXIS 16237; 24 Media L. Rep. 2505 (E.D.Pa.). 
169 948 F. Supp. 436; 1996 U.S. Dist. LEXIS 16237; 24 Media L. Rep. 2505 (E.D.Pa.): “Although we have 
found that Cyber has no right under the First Amendment of the United States Constitution or under the 
Constitutions of Pennsylvania or Virginia to send unsolicited e-mail to members of AOL, we will not, at 
this time, enter judgment on Count V of Cyber's First Amended Complaint for declaratory relief. This is 
because Cyber contends in its Reply brief that ‘many more issues ... have to be addressed since there are 
numerous reasons beyond the First Amendment which will permit Cyber to send e-mail to AOL members.’ 
Cyber's Reply Memorandum at 1. Therefore, we will simply declare that Cyber has no right under the First 
Amendment to the United States Constitution or under the Constitutions of  Pennsylvania or Virginia to 
send unsolicited e-mail over the Internet to members of AOL. We will allow Cyber ten days from the date  
of this Memorandum Opinion and Order to submit a list of the theories other than the First Amendment it 
believes entitles it to send unsolicited e-mail to members of AOL”. 
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2.3.3 Princípio da liberdade de informação e de autodeterminação 
 

Outro princípio que rege as transações eletrônicas é o princípio da 

liberdade de informação e de autodeterminação, segundo o qual o indivíduo deve ter total 

liberdade em fazer publicar e bloquear o acesso do público a suas informações pessoais. 

Além disso, a segunda expressão, “autodeterminação”, implica que cada indivíduo tem 

direito de auto-intitular-se da maneira que lhe convier, mitigando o fenômeno da 

“etiquetação”:170 

 

A criação de perfis mediante o cruzamento de dados pessoais, a 
atribuição de identificadores únicos para toda a administração pública, a 
“etiquetação” e a categorização dos sujeitos, a possibilidade de controle 
social mediante a designação de um número único de identificação 
pessoal dos cidadãos para usos universais, puseram em alerta os 
diversos ordenamentos jurídicos. 
 

Na verdade, este princípio é mais uma das manifestações da liberdade de 

expressão, impondo obrigações negativas erga omnes de “etiquetar” determinado 

indivíduo segundo critérios que não sejam os estabelecidos pelo próprio indivíduo. 

De maneira que este passa a ser um princípio de repercussão contratual, 

pois quando o usuário compra determinado programa de computador, por exemplo, e, 

posteriormente, instala-o; o usuário nem percebe que, ao deixar a formatação 

padronizada, permite que o fornecedor do software obtenha suas informações pessoais, 

automaticamente. 

Portanto, juristas advogam a tese, corretamente, de que a formatação 

padronizada deve ser “negativa”, ou seja, no silêncio da parte, fica proibida a coleta de 

dados pessoais. Em outras palavras, o software deve ser distribuído sob a formatação 

padrão denominada “opt-in”, dando ao usuário oportunidade efetiva em manifestar-se a 

favor da obtenção de seus dados pessoais pelo fornecedor.171 

                                                 
170 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico, op. cit. p. 90. 
171 MANN, Ronald J. Electronic Commerce. 2. ed. New York: Aspen Publishers, 2005. p. 229: “Another 
problem is that companies that distribute browser software will establish the default settings for P3P 
programs. Thus, a consumer who wants enhanced privacy will have to alter those settings manually after he 
or she receives the computer. Microsoft has implemented P3P in version 6.0 of its Internet Explorer 
browser. (You can see the settings in Tools – Internet – Options – Security in your browser). As currently 
configured, the browser does permit a consumer the choice to “opt-out” of having personal information 
collected. Privacy advocates, of course, counter that this is too administratively complex and burdernsome; 
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Este sistema deve ser de fácil constatação pelo usuário, para que seja 

efetiva. Um estudo realizado pelo “Berkley Center”
172

 da Universidade da Califórnia 

constatou um fato interessante: muitos dos softwares, distribuídos no mercado de 

consumo mediante as denominadas “End User License Agreements” (EULA), alertam os 

usuários da existência da ferramenta spyware.
173 

Todavia, nem sempre se dá ciência aos usuários acerca da instalação de 

algum outro programa, geralmente, um programa malicioso (que representa um dano 

iminente ao usuário) ou outro programa indesejado. Por razões óbvias, um programa 

deste tipo não pode descrever suas ações por serem ilícitas. Por outro lado, mesmo se isto 

fosse feito, esta pesquisa, realizada em Berkeley, constatou que a grande maioria dos 

usuários nem ao menos se preocupam em ler as licenças (“shrink-wrap”) ou outros 

Contratos de Privacidade. 

Diante desta constatação, investigaram-se os motivos alegados para 

justificar tal negligência dos usuários. A primeira justificativa é a redação destas licenças, 

ou seja, são muito longas, confusas e de difícil compreensão. Uma outra diz respeito ao 

anseio em instalar o programa, tendo em vista as vantagens que este diz oferecer, como é 

o caso de programas operacionais, antivírus e outros programas de proteção (e. g. 

firewall) o usuário tem uma idéia equivocada de “proteção”, eliminando qualquer 

suspeita do programa instalado. Neste contexto, o usuário, já decidido em finalizar a 

instalação, dificilmente, mudará de idéia, mesmo após ter sido cientificado da existência 

de outros programas não-solicitados, como o spyware. 

Desta forma, o estudo demonstra que nem sempre as preferências sobre a 

tutela da privacidade dos usuários estão de acordo com o comportamento destes. Em 

                                                                                                                                                 
they argue that Microsoft should have a default setting requiring users to “opt-in” to a browser that permits 
information collection”. 
172 GOOD, Nathaniel S.; GROSSKLAGS, Jens; MULLIGAN, Deirdre K.; KONSTAN, Joseph A. Noticing 

notice: a large-scale experiment on the timing of software license agreements. Disponível em: 
<http://people.ischool.berkeley.edu/~jensg/research/paper/Grossklags07-CHI-noticing-notice.pdf>, 
acessado em 21 de agosto de 2007. p. 3; 5; 8 e 9: “This survey was about the problem of spyware. Some of 
the computer programs honestly disclose within its ‘End User License Agreement (EULA)’, the installation 
of spyware. But the problem is that such license is very long and hard to understand, so the users actually 
never read it. The study compared three kinds of notice of the spyware: a) PRE - a previous and short 
notice, resulting in less regret by the user; b) POST - a short notice after the installation accompanied by 
the original EULA, which resulted in many regrets by the users; and c) CONTROL/None – no short notice, 
only the original EULA on the EULA screen, rarely read by users who does not know its content.” 
173 Programa que investiga as preferências e demais informações pessoais do usuário, armazenando-as em 
um “banco de dados”. 
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outras palavras, as pesquisas demonstram que os usuários estão dispostos a trocar a sua 

privacidade por um benefício, ainda que seja pequeno, que um programa gratuito 

representa ou ainda descontos nas vendas realizadas eletronicamente. 

Neste contexto, o princípio da privacidade, traduzido na obrigação dos 

contratantes respeitarem, reciprocamente, a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem de cada um, deve ser encarado como um princípio contratual. Além dos demais 

princípios acima mencionados, como o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da 

privacidade nas contratações telemáticas traz outros deveres específicos como, por 

exemplo, a obrigação de cientificar os usuários de forma fácil e clara acerca de outros 

programas que acompanham o programa que pretendem instalar; sendo que tais 

programas somente poderão ser instalados mediante a expressa anuência do usuário. Este 

deve ser o padrão adotado na distribuição das licenças de uso de programa de 

computadores, em observância aos ditames do princípio da privacidade. 

 

 

2.3.4 Princípio da confiança 
 

Devido aos diversos inconvenientes supramencionados, tais como o 

anonimato, o uso indevido das informações pessoais obtidas na contratação telemática, a 

despersonalização exacerbada do contrato eletrônico, bem como sua desmaterialização, 

geram um clima de insegurança e incerteza dentre os usuários da internet. Destarte, os 

contratantes ficam, reciprocamente, obrigados a respeitar a confiança e a justa 

expectativa do outro. 

Antes de tudo, confiança é o fundamento do sistema jurídico como um 

todo, que pretende conferir segurança à sociedade. Karl Larenz174 afirma que “a 

confiança é princípio imanente de todo o Direito (Vertrauensprinzip)”. 

Além disso, Canaris175 afirma que a confiança deve ser tutelada pelo 

Direito de maneira especial, pois ele é a condição, influência decisiva ou causa da 

                                                 
174

Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1997. p. 401. 
175 Apud MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 48. 
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conduta negocial, da “disposição” realizada (“Kausalzusammenhang zwischen dem 

Vertrauen und der Disposition”). 

Justamente por isso, o princípio da confiança é considerado norma de 

ordem pública pelo Enunciado n. 363, aprovado na IV Jornada de Direito Civil realizada 

pelo CEJ/CJF:176 

 

363 – Art. 422. Os princípios da probidade e da confiança são de 
ordem pública, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a 
existência da violação. 

 

Com relação ao comércio eletrônico, as dimensões do princípio da 

confiança são enormes. A confiança é a pedra angular do bom desenvolvimento do 

comércio eletrônico, porque a desmaterialização, a impessoalidade, a falta de regulação 

uniforme, a distância entre as partes e etc., implica em maior esforço para reconstruir a 

confiança do consumidor, que é fundamental para o sucesso do comércio eletrônico. 

Ora, se a confiança é a própria justificadora do Direito, quando ela se 

perde o que se constrói sobre ela, no caso o Direito, perde toda a sua razão de ser. Isto é o 

que não se pode aceitar que aconteça na sociedade de informação, cuja base antes de tudo 

é a confiança. 

Neste sentido, Cláudia Lima Marques177 define confiança como sendo “o 

paradigma novo necessário para realizar ‘este passo adiante’, de adaptar nosso atual 

Direito do Consumidor à este novo modo de comércio”. Desta forma a autora sugere que 

se acrescente outro princípio contratual: o princípio da confiança, que para a autora não é 

um subprincípio e derivado do princípio da boa-fé. 

Contudo, parece haver confusão entre o princípio da boa-fé e o da 

confiança. É o que se extrai do Enunciado 362, aprovado na IV Jornada de Direito Civil 

promovida pelo CEJ/CJF178 (2006): 

 

362 – Art. 422. A vedação do comportamento contraditório (venire 

contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como 
se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil.  

                                                 
176 Disponível em: <www.jf.gov.br>, link “publicações” 
177 Idem ibidem, p. 34 – 35. 
178 Disponível em: <www.jf.gov.br>, link “publicações”. 
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Com a devida vênia, tal confusão deve ser eliminada. Distinguem-se o 

princípio da confiança e o princípio da boa-fé objetiva na medida de sua amplitude. O 

princípio da confiança está implícito no CDC na idéia de transparência; e, no próprio 

CC/02, mais propenso para as soluções dadas pelas teorias objetivas, isto é, teoria da 

declaração amenizada pela teoria da confiança quanto aos vícios do consentimento. 

Portanto, este princípio é muito mais amplo do que o princípio da boa-fé objetiva 

(probidade e lealdade), previsto tanto no art. 4º, inc. III do CDC quanto no art. 422 do 

CC/02. 

A teoria da confiança (Affidamento ou Vertrauenstheorie) está calcada na 

idéia de prevalência da declaração sobre a vontade, sendo que o declarante deve arcar 

com o ônus da confiança que faz surgir no declaratário. Vê-se que a teoria da confiança 

aproxima-se da teoria da declaração, procurando, entretanto, corrigir algumas distorções 

da Erklärungstheorie. 

José Beleza dos Santos179 explica claramente em que consiste a teoria do 

Affidamento: 

 

A teoria da confiança parte do princípio de que deve atender-se não à 
vontade real, mas à declaração porque o direito se deve basear mais 
sobre a certeza do que sobre a verdade. Mas para que se dê eficácia à 
declaração, ainda que ela não corresponda a uma vontade real, é 
necessário que a pessoa a quem a declaração se dirige tenha 
fundadas razões para crer que essa declaração traduz uma 
vontade séria. Se, porém, a pessoa a quem a declaração se destina não 
está de boa fé, se ela conhece a divergência entre a vontade real e a 
declarada já os seus interesses não devem ser protegidos pelo direito e 
não lhe pode aproveitar a declaração, que ela sabe ser aparente. (grifo 
nosso) 

 

Em suma, a vontade declarada só prevalece sobre a vontade real na 

hipótese de ter criado no destinatário um certo grau de confiança de que a declaração 

correspondia à vontade do declarante, e, conseqüentemente, levou o declaratário a se 

comportar de acordo com essa crença legítima. 

                                                 
179 A Simulação em Direito Civil. Coimbra: s.d., 1955. p. 26. 
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Este entendimento, também, prevalece no Common Law, em que o tribunal 

desconsidera a real intenção do agente, tendo em vista a justa expectativa que uma das 

partes contratantes criou na outra.180 

Neste sentido, o Enunciado 12 da I Jornada de Direito Civil181 (2002) 

deixou expressa a manifestação do princípio da confiança na hipótese de erro (prevista no 

art. 138 do CC/02):182 

12 – Art. 138: na sistemática do art. 138, é irrelevante ser ou não 
escusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança. 

 

Portanto, Silvio Rodrigues183 pondera que a teoria da confiança surgiu para 

abrandar as teorias da vontade e da declaração. Desta forma, segundo a teoria do 

affidamento, o “declarante que errou por culpa ou por dolo é responsável perante aqueles 

que confiaram na legitimidade de seu ato”. Entretanto, ressalta que isto nada mais é que a 

aplicação do princípio da responsabilidade extracontratual. 

A crítica que se faz à teoria da confiança é que segundo ela se o 

destinatário estava de má-fé (dolo ou culpa) então deve prevalecer a vontade interna do 

declarante e não a declaração, permanecendo a dificuldade de constatação da vontade 

real.  

Todavia, ainda assim parece a teoria mais aceitável na atual sociedade 

hipercomplexa, pois consegue trazer segurança ao comércio jurídico, ao mesmo tempo, 

que protege o declarante de boa-fé. Enfim, este tratamento é uma manifestação do 

princípio da confiança no contrato, e deve ser relido tendo em vista as peculiaridades do 

comércio eletrônico. Até mesmo a noção da cláusula geral da boa-fé objetiva deve ser 

repensada para abraçar as novidades do comércio eletrônico:184 

 

                                                 
180 BOYLE, Christine; PERCY, David R. op. cit., p. 174: “The legal system might well choose to enforce 
certain promises because of reliance on the part of the promise. […] In contrast to a theory which is based 
upon the serious nature of the promise, the legal obligation in the reliance theory results not from the fact of 
the promise or from its serious intention, but from its effect on the promisee.” 
181 Disponível em: <www.jf.gov.br>, link “publicações”. 
182 “Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro 
substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do 
negócio.” 
183 Dos Defeitos dos Atos Jurídicos. São Paulo: Max Limonad, 1959. p. 49. 
184 Idem ibidem, p. 263 – 264. 
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[...] estas práticas comerciais dos fornecedores fazem nascer deveres de 
boa-fé gerais, como os de informação, identificação do ofertante, 
identificação de oferta comercial, cuidado com os dados do consumidor 
(dever de preservação da privacidade do consumidor, de proteção 
contra invasões no site ou na rede) e deveres de boa-fé específicos do 
meio virtual, como o de confirmação individual, de perenização da 
oferta e do contrato e deveres de cooperação na comunicação (o silêncio 
do fornecedor pode ser usual no comércio, mas é fonte de insegurança e 
quebra da confiança perante o consumidor), na execução à distância 
(geralmente por correio e outros meios de execução da prestação 
característica, que é a do fornecedor) e no pagamento à distância 
(cuidados ao retirar a quantia do cartão de crédito, com o número do 
cartão de crédito etc.), somados a cuidados específicos aos perigos do 
meio virtual (criptografia, combate aos hackers, arquivação múltipla 
para evitar perdas etc.). [...] destaque-se o dever de possibilitar ao 
consumidor ‘perenizar’ a informação ou dado eletrônico, a evitar que a 
confiança despertada por uma oferta, publicidade ou contrato, seja 
frustrada com a mudança no tempo (imediata, muito fácil e sem custos 
no mundo virtual) das ‘regras do jogo’, da oferta, do leilão, do contrato 
etc. 

 
Neste sentido, algumas legislações estrangeiras mencionam este princípio, 

como a Lei sobre Segurança do Comércio Eletrônico do Estado norte-americano de 

Illinois, que prevê na seção 10 – 115185 a imperiosa confiança, necessária ao comércio 

eletrônico. 

 

 
2.3.4.1 Jurisprudência brasileira 
 

Neste item, investigam-se alguns julgados que aplicaram o princípio da 

confiança, notadamente nos contratos relacionados às novas tecnologias, como a internet. 

                                                 
185 “Section 10-115. Commercially reasonable; reliance. (a) The commercial reasonableness of a security 
procedure is a question of law to be determined in light of the purposes of the procedure and the 
commercial circumstances at the time the procedure was used, including the nature of the transaction, 
sophistication of the parties, volume of similar transactions engaged in by either or both of the parties, 
availability of alternatives offered to but rejected by either of the parties, cost of alternative procedures, and 
procedures in general use for similar types of transactions. (b) Whether reliance on a security procedure 
was reasonable and in good faith is to be determined in light of all the circumstances known to the relying 
party at the time of the reliance, having due regard to the: (1) information that the relying party knew or 
should have known of at the time of reliance that would suggest that reliance was or was not reasonable; (2) 
the value or importance of the electronic record, if known; (3) any course of dealing between the relying 
party and the purported sender and the available indicia of reliability or unreliability apart from the security 
procedure; (4) any usage of trade, particularly trade conduct ed by trustworthy systems or other 
computer-based means; and (5) whether the verification was performed with the assistance of an 
independent third party.” Disponível em: < http://www.mbc.com/db30/cgi-
bin/pubs/iecsawithcomments.pdf>, acessado em 11 de novembro de 2007, às 20:27 hs. 
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Como exemplo, cite-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,186 que 

desconsiderou as cláusulas contratuais que limitavam direitos dos consumidores de 

maneira abusiva com base no princípio da confiança. Segue ementa na íntegra: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ACESSO A 
INTERNET - BANDA LARGA E ACESSO DISCADO - 
LIMITAÇÃO DE USO - CONTRATO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE 
LIMITAÇÃO EXPRESSA - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E 
TRANSPARÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONUMIDOR. 
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de 
prestação de serviços que caracterize o contratante como destinatário 
final. De acordo com o artigo 6º, inciso III, a informação adequada e 
clara sobre os diferentes produtos e serviços constitui direito básico do 
consumidor. O princípio da boa-fé informa todo o Código de Defesa do 
Consumidor e vincula-se à transparência, uma vez que na relação 
contratual deve se preservar a confiança havida entre as partes, nas 
relações pré-contratuais, de que ocorrerá a adequação aos fins 
objetivados. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 54, 
§ 4º, admite expressamente as cláusulas limitativas, desde que elas 
sejam redigidas com destaque, de modo a permitir sua imediata e 
fácil compreensão. Os contratos não obrigam o consumidor quando 
não lhe é dado o conhecimento prévio das cláusulas limitativas. 

 
Muito embora este julgado trate como sinônimos o princípio da boa-fé 

objetiva e o princípio da confiança, fica claro que o princípio da confiança ressalta o 

dever de transparência do fornecedor ao prestar as informações ao consumidor. 

Em um outro caso, também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,187 

uma usuária dos serviços prestados pela empresa Mercado Livre.com ofereceu vender por 

determinado valor um aparelho celular. Alguns dias depois, ela foi avisada pelo 

“suposto” adquirente do produto, que ele havia comprado o produto. Nesta ocasião, a 

vendedora entrou em contato com a empresa Mercado Livre.com informando que 

recebera o e-mail do “suposto” comprador e indagou a forma pela qual o produto deveria 

ser encaminhado ao comprador. A empresa intermediadora lhe respondeu afirmando que 

a forma de envio é via sedex. Duas semanas depois, verificando que o dinheiro não 

estava creditado em sua conta, a vendedora entrou em contato com a empresa Mercado 

                                                 
186 Apelação Civil n. 1.0024.04.314514-3/001, 11ª Turma, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 01/11/2006. 
187 Apelação Cível n. 1.0024.06.246090-2/001 (Belo Horizonte). Apelante: Mercado Livre.com atividades 
de internet Ltda., 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Irmar Ferreira Campos, j. 26/06/08. Disponível em: 
<www.tjmg.gov.br>, link “consulta” – “jurisprudência” – “acórdãos”. 
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Livre.com, que, só então, constatou que o e-mail enviado pelo “suposto” comprador era 

falso. Neste caso, o julgador entendeu que tal constatação deveria ter sido feita logo 

quando a vendedora entrou pela primeira vez em contato com a empresa. Assim, a 

resposta da empresa dizendo à vendedora para enviar o produto via sedex, criou na 

vendedora a justa expectativa de receber o valor ajustado, aplicando-se, no caso, o 

princípio da confiança: 

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 
ANÁLISE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA PELA 
INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREJUÍZO 
MATERIAL. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL. 
DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.- Verificando que a causa de 
pedir da presente ação fundamenta-se na prestação de serviço 
defeituosa por parte da empresa demandada, não pairam dúvidas em 
relação à sua legitimidade passiva.- Evidenciada a falha na prestação 
dos serviços por parte da empresa ré, que não detectou 
prontamente a fraude eletrônica, evidenciado, ademais, os 
prejuízos materiais daí decorrentes, merece procedência o pedido 
de indenização. - A reparação por danos morais deve ser concedida 
somente nas hipóteses em que o evento cause grande desconforto 
espiritual, sofrimento demasiado, não podendo ser confundido com os 
simples aborrecimentos usuais do cotidiano. 

 
Neste interessante julgado, entendeu-se: 

Ora, diante da troca de e-mails realizada entre a autora e a empresa ré, 
não me restam dívidas em afirmar que a requerida, ora apelante, foi 
negligente, ao não verificar desde o primeiro e-mail enviado no dia 
10/04/2006 (fls. 36), se existia realmente uma negociação entre as 
partes, vindo apenas a conferir a transação quando a autora questionou 
sobre o recebimento do valor supostamente pago pela mercadoria.  
 
Na hipótese dos autos, a empresa / apelante, ao deixar que transação on 
line, ainda que fraudulenta, se efetivasse, criou na autora, a expectativa 
legítima de que o valor dela decorrente estava disponível em sua conta 
bancária.  
 
Desta forma, não pode a requerida, sob o fundamento de que apenas 
atua como intermediadora nas compras e vendas dos produtos 
anunciados, querer excluir sua responsabilidade, uma vez que, repita-se 
foi negligente ao não controlar as transações feitas pela internet. 

 

Em outra decisão, mesmo não se tratando de um contrato telemático ou 

informático, mas merece destaque pela aplicação do princípio da confiança. Trata-se de 

um caso em que, aproximadamente doze dias após a compra de um veículo da marca 
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Volkswagen financiado, este apresentou defeitos no sistema hidráulico de direção 

(defeito oculto). Após várias tentativas de consertar este defeito, todas fracassadas, os 

defeitos e problemas com o automóvel só se agravaram, ao ponto de o consumidor ter 

que deixar o veículo em sua garagem, em face da falta de segurança. A Volkswagen não 

logrou êxito nas várias tentativas de consertar o defeito do bem e, também, não 

concordou em substituí-lo por outro da mesma marca e modelo. Diante disto, o 

consumidor requereu, em juízo, a suspensão da cobrança relativa ao parcelamento de 

dívida remanescente, bem como a restituição da quantia paga cumulada com o pedido de 

indenização por danos materiais e morais. A juíza do Tribunal de Alçada de Minas Gerais 

fundamentou sua decisão no princípio da confiança, ou seja, a Volkswagen violou a justa 

expectativa do consumidor que, ao adquirir o carro “zero kilômetro”, espera utilizar o 

veículo para o fim a que se destina:188 

 

Indenização – Dano moral- Compra e venda – Veículo – Defeito de 
fabricação – Conserto – Prazo legal – Princípio da confiança – Código 
de Defesa do Consumidor. 
O consumidor que adquire veículo zero quilômetro não pode pedir a 
restituição das parcelas pagas quando os defeitos ocorridos com o 
automóvel são sanados no prazo de 30 (trinta) dias previsto em lei.  
A reparação a título de danos morais é devida pelo aborrecimento, 
desconforto e angústia sofridos pelo consumidor, aliados à afronta por 
parte da empresa do princípio da confiança.  
 

 
O Superior Tribunal de Justiça, também, aplica o princípio da confiança nos 

contratos de seguro de vida, para tutelar as justas expectativas de a parte contratante obter 

o prêmio em caso de sinistro:189 

Direito do consumidor. Contrato de seguro de vida inserido em 
contrato de plano de saúde. Falecimento da segurada. Recebimento da 
quantia acordada. Operadora do plano de saúde. Legitimidade passiva 
para a causa. Princípio da boa-fé objetiva. Quebra de confiança. 
Denunciação da lide. Fundamentos inatacados. Direitos básicos do 
consumidor de acesso à Justiça e de facilitação da defesa de seus 
direitos. Valor da indenização a título de danos morais. Ausência de 
exagero. Litigância de má-fé. Reexame de provas. - Os princípios da 
boa-fé e da confiança protegem as expectativas do consumidor a 
respeito do contrato de consumo. - A operadora de plano de saúde, 

                                                 
188 Apelação Cível 297.423-2, 4ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Elza, j.24.03.2000. 
189 REsp 590336 / SC, 3a T., Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 07/12/2004, In: DJ 21/02/2005 p. 175, RSTJ 
vol. 192 p. 374. 



 369 

não obstante figurar como estipulante no contrato de seguro de vida 
inserido no contrato de plano de saúde, responde pelo pagamento da 
quantia acordada para a hipótese de falecimento do segurado se 
criou, no segurado e nos beneficiários do seguro, a legítima 
expectativa de ela, operadora, ser responsável por esse pagamento. 
- A vedação de denunciação da lide subsiste perante a ausência de 
impugnação à fundamentação do acórdão recorrido e os direitos 
básicos do consumidor de acesso à Justiça e de facilitação da defesa de 
seus direitos. - Observados, na espécie, os fatos do processo e a 
finalidade pedagógica da indenização por danos morais (de maneira a 
impedir a reiteração de prática de ato socialmente reprovável), não se 
mostra elevado o valor fixado na origem. - O afastamento da aplicação 
da pena por litigância de má-fé necessitaria de revolvimento do 
conteúdo fático-probatório do processo. Recurso especial não 
conhecido. (grifo nosso) 

 

  
2.3.4.2 Jurisprudência canadense (“case law”) 
 

Assim como no Brasil, o princípio da confiança é aplicado no Canadá, 

ressalvadas algumas variações conforme a província. 

Por exemplo, na província de Québec, o princípio da confiança está ligado 

à noção de causa do contrato, consoante a decisão no caso Ross, Re (1931)
190

. 

 Na província de Nova Escócia, por exemplo, o tribunal aplicou o 

princípio da confiança para determinar se houve ou não consideration no caso Dalhousie 

College vs. Boutilier Estate.191 

 

                                                 
190 [1932] S.C.R. 57. In: BOYLE, Christine; PERCY, David R. op. cit., p. 173. 
191 [1934] S.C.R. 642: “There is no doubt, of course, that an express agreement by the promisee to do 
certain acts in return for a subscription is a sufficient consideration for the promise of the subscriber.” 
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CAPÍTULO 3 
 

FORMAÇÃO, VALIDADE E OBRIGATORIEDADE DOS 
CONTRATOS: ESTUDO COMPARADO ENTRE BRASIL E CANADÁ 

 
 
“The objective principle of contract Law requires not just inward 

concurrence of intention for the formation of a contract, but an outward 

manifestation of assent by each party such as to induce a reasonable 

expectation in the other.”
1 

 
WADDAMS, S. M. The Law of Contracts. 5. ed. Toronto: Canada Law 
Book Inc., 2005, p. 18, § 24. 
 
 

Após o estudo sobre princípios contratuais, que dão estrutura e coerência ao 

próprio sistema jurídico dos contratos, passa-se à análise da dogmática contratual, por ser a 

concretização destes princípios. 

Neste capítulo, faz-se uma investigação comparativa2  entre a dogmática 

contratual brasileira e canadense, tendo em vista o alto nível da globalização. O intento 

deste estudo é preparar a comunidade jurídica e a sociedade para os desafios do comércio 

eletrônico global, caracterizado pelos novos meios de comunicação em massa e sem 

limites geográficos.3 

Além disso, muitos dos casos analisados nesta obra, que se dedica aos 

contratos eletrônicos, são casos julgados pelos tribunais do Common Law. Por isso, é 

importante fornecer um panorama sobre as regras de formação, validade e obrigatoriedade 

dos contratos, para que se possam compreender melhor os capítulos seguintes. O sistema 

jurídico escolhido para representar o modelo do Common Law é o canadense. 

Embora numa primeira abordagem pudesse se questionar a utilidade deste 

tipo de análise, argumentando que o sistema do Civil Law e do Common Law são sistemas 

diversos, impossibilitando a comparação entre eles, cujas estruturas são distintas. Contudo, 

tais sistemas não são diametralmente opostos, coexistindo, até mesmo, no mesmo país 

como é o caso canadense. Portanto, sob o ponto de vista formal o sistema do Common Law 

                                                 
1 “O princípio objetivo do direito contratual requer não somente a convergência interior da intenção para fins 
de formação do contrato, mas a exteriorização da manifestação do consentimento por cada uma das partes de 
forma tal que possa induzir a uma expectativa razoável na parte contrária”. [tradução livre] 
2 Muito embora o direito comparado não constituir fonte forma do direito, este estudo contribui para a 
solução de problemas em dado sistema jurídico, além de influenciar na elaboração legislativa, conforme 
pondera BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. 2. ed. rev. e atual. por Cáio Mário da Silva 
Pereira. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1980. p. 41. 
3 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 23. 
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distingue-se do Civil Law; todavia, sob o ponto de vista substancial, estes sistemas 

aproximam-se sensivelmente quanto à dogmática contratual.4 

No Canadá, há o duplo sistema: do Common Law e do Civil Law. No 

entanto, o Common Law predomina, pois vigora em quase todas as províncias (com 

exceção da província de Québec) e em todos os territórios. A província de Québec adota o 

sistema do Civil Law, que por sua vez é bem semelhante ao sistema jurídico francês, fonte 

de inspiração para diversas legislações, inclusive para o ordenamento jurídico brasileiro. 

Aliás, conforme relata Rubens Limongi França, o CC/16 serviu de inspiração para outras 

legislações, tendo sido traduzido para o francês (“Code Civil des États-Unis du Brésil”, 

tradução de Goulé, Daguin e D’Ardenne de Tizac, em 1928).5 

Respondendo ao questionamento proposto, é possível o estudo comparado 

entre estes dois sistemas legais; e, além disso, tal análise é muito profícua haja vista as 

diversas semelhanças no campo contratual destes dois sistemas. Semelhanças que 

decorrem de vários fatores. Primeiro, é recorrente no Civil Law fundamentar decisões e 

petições em julgados anteriores (como método de argumento ab auctoritate) 6 . Este 

procedimento é a regra no Common Law, em que um caso é deduzido em juízo com base 

no julgado semelhante que lhe antecedeu: os denominados “precedentes” (“leading cases” 

ou “stare decisis”). 

O segundo ponto a ser levantado diz respeito ao intenso aumento de 

estatutos e leis especiais sobre determinado assunto. Portanto, além dos precedentes, o 

operador do Direito, no Common Law, fundamenta seu pedido com base nos estatutos. Este 

é o fundamento do Civil Law, ou seja, é necessário existir uma lei anterior que discipline a 

matéria para que ela seja aplicada (princípio da legalidade).7 

E, por fim, pelo que se pode observar a partir da análise de vários princípios 

contratuais (capítulo 2), os princípios utilizados para embasar as decisões e sentenças no 

Common Law são os mesmos adotados nas leis específicas do Civil Law. Além disso, os 

                                                 
4 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos: Noções Gerais. Direito Positivo. Direito Objetivo. Teoria 
Geral do Direito Subjetivo. Análise dos Elementos que Constituem os Direitos Subjetivos. 6. ed. anotada e 
atual. por Ovídio Rocha Sandoval. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 200: “De fato, os três sistemas, 
romano, germânico e anglo-americano, partem do pressuposto do respeito à personalidade humana e de sua 
conseqüente liberdade, dentro dos limites impostos pela comunhão social; nesses sistemas, nem a sociedade, 
nem o Estado, isolados do homem, constituem o fim supremo do direito”. 
5  FRANÇA, Rubens Limongi. Código Civil (Histórico). In: ______ (coord.) Enciclopédia Saraiva do 

Direito, vol. 15, p. 385 – 396. São Paulo: Saraiva, [1914 – 1978]. p. 393. 
6 FERRAZ Júnior, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2003. p. 337.  
7 POSNER, Richard. The problems..., op. cit., p. 247: “There seem to be profound differences between 
common law and statute law, the fundamental difference being precisely that between a conceptual system on 
the one hand and a textual system on the other.” 
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“estatutos” do Common Law são bem semelhantes às leis do Civil Law, por exemplo, 

ambos mencionam a boa-fé objetiva; bem como, constatou-se a semelhança 

principiológica, pois ambos adotam o princípio da liberdade contratual “limitada”, da 

obrigatoriedade do contrato “relativizado”, do equilíbrio contratual e da proteção da parte 

mais vulnerável. 

Por isso, é possível realizar este estudo sob dois enfoques: o primeiro 

analisa o sistema do Civil Law, abordando aspectos jurídicos que vigoram no Brasil e na 

província de Québec; e, o segundo investiga, paralelamente aos tópicos ressaltados sobre o 

Civil Law, os aspectos jurídicos da dogmática contratual no Common Law. 

De fato, o Code Napoléon de 1804 influenciou o CC/16 e o Código Civil de 

Québec.8 Portanto, há diversas semelhanças entre os dispositivos negociais e contratuais 

destas legislações. A distinção de maior destaque diz respeito à causa, que foi adotada pelo 

Código Civil de Québec, como um requisito para a formação do contrato (art. 1.410); 

todavia, ela não foi adotada pelo sistema jurídico brasileiro. 

Para a realização desta pesquisa comparativa, é preciso ressaltar três fases 

subseqüentes do método comparativo apontadas por Léontin-Jean Constantinesco. 9  A 

primeira fase, denominada fase de “constatação”, em que se analisam os elementos 

normativos (descrição narrativa dos preceitos legais a serem comparados), levando-se em 

conta a jurisprudência e a doutrina jurídica dominante nos países escolhidos. A segunda, a 

fase de “compreensão”, em que se buscam explicações para as relações entre os institutos 

jurídicos comparados. E, por fim, a terceira é a fase de “comparação”, a mais importante, 

em que o pesquisador está apto a apontar semelhanças e diferenças entre as ordens 

jurídicas comparadas e investigar os fatores que possam ter influenciado o surgimento e o 

desenvolvimento do direito. A pesquisa finaliza com a avaliação dos resultados da 

comparação. 

Além destes métodos, quanto à forma de estruturação, o método sucessivo 

pressupõe a apresentação da estrutura e do funcionamento de um sistema jurídico; e, 

depois, passa-se a fazer o mesmo com o outro. Todavia, este método não é utilizado tendo 

em vista à desvantagem devido à impossibilidade da imediata comparação entre as 

semelhanças e diferenças pelo leitor.10 

                                                 
8 KARIM, Vincent. Op. cit., p. 78. O autor observa a influência do Code Civil francês no Code Civil de 
Québec ao afirmar que esta legislação optou em definir diversos conceitos como o faz a legislação francesa. 
9 Rechtsvergleichung : die rechtsvergleichenden Methoden. Köln: Carl Heymanns Verlag, 1972. vol. 2. p. 
137. Apud CAMBOGI, Ana Paula. Op. cit., p. 25. 
10 Idem ibidem, p. 27. 
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Por isso, utiliza-se o método simultâneo, isto é, os sistemas jurídicos, 

brasileiro e canadense, são apresentados e analisados conjuntamente. Contudo, para evitar 

outra desvantagem, que seria o prejuízo da unidade dos elementos e a possível confusão do 

leitor em diagnosticar um e outro, a análise será feita por tópicos, a saber, o plano de 

existência, a formação do contrato entre ausentes e presentes, o plano da validade, as 

cláusulas e condições contratuais, a prova do contrato, os contratos de adesão, a linguagem 

e a interpretação contratual. 

Finalmente, pretende-se expor alguns aspectos históricos e geopolíticos 

pertinentes ao sistema jurídico brasileiro e canadense, para, então, apresentar uma análise 

crítica e conclusão sobre a comparação entre os dois sistemas. 

 

 
3.1 Plano da existência 

 

A doutrina de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda11 sobre a tripartição 

dos planos do mundo jurídico em “plano da existência”,12 “plano da validade”13 e “plano 

da eficácia”14 é amplamente aceita no Brasil. Portanto, neste contexto o negócio jurídico, 

também, é analisado sob estes três planos de forma pacífica pela doutrina brasileira.15 

Tal distinção foi elaborada a partir da seguinte comprovação: por vezes, um 

negócio jurídico existe validamente, porém ineficaz (e. g. testamento feito por pessoa 

capaz, observando-se todos os requisitos legais, antes da abertura da sucessão); ou um 

                                                 
11 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral – Tomo II – 
Bens. Fatos jurídicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1954. Passim. 
12 Idem, Parte Geral. Tomos I a III. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954. A gradação entre estes três planos do 
mundo jurídico é sintetizado: ______. Tratado de Direito Privado. Tomo XXIV: Direito das obrigações: 
efeitos das dívidas e das obrigações. Juros. Extinção das dívidas e obrigações. Adimplemento. Arras. 
Liquidação. Depósito em consignação para adimplemento. Alienação para liberação. Adimplemento com 
sub-rogação. Imputação. Compensação. 3. ed. Reimp. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1971. p. 05. 
13 Idem, Tratado de Direito Privado. Tomo IV: Validade. Nulidade. Anulabilidade. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Editor Borsoi, 1954. p. 03: “O negócio jurídico ou o ato jurídico stricto sensu nulo é de suporte fáctico (sic) 
deficiente, e – de regra – é negócio jurídico, ou ato jurídico stricto sensu ineficaz; o negócio jurídico, ou ato 
jurídico stricto sensu anulável é de suporte fáctico (sic) deficiente, mas o negócio jurídico ou o ato jurídico 
stricto sensu é eficaz enquanto se não admite, em sentença, que não tenha eficácia.” 
14 Idem, Tomo V: Eficácia jurídica. Determinações inexas (sic) e anexas. Direitos. Pretensões. Ações. Rio de 
Janeiro: Editor Borsoi, 1955.p. 03: “A eficácia jurídica é irradiação do fato jurídico; portanto, depois da 
incidência da regra jurídica no suporte fáctico (sic), que assim, e só assim, passa a pertencer ao mundo 
jurídico. Incidência é prius; e a incidência supõe a regra jurídica e o suporte fáctico (sic), sobre o qual ela 
incida. A eficácia é, pois, lògicamente, posterius; o que não exclui a produção posterior de eficácia desde 

antes ou até antes da incidência, ou da própria regra jurídica, ou da concepção e elaboração mesma da regra 
jurídica.” 
15 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. atual. São 
Paulo: Saraiva, 2002. p. 23; cf. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência. 
12. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 95 – 101. 
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negócio jurídico existe, produzindo seus efeitos, ainda que seja inválido (e. g. a compra e 

venda celebrada por um relativamente incapaz, sem assistência, portanto, anulável, antes 

de ser decretada a anulação); ou, ainda, um negócio jurídico existente é inválido e ineficaz 

(e. g. a compra e venda celebrada entre agentes absolutamente incapazes, sem estarem 

devidamente representados) etc. 16  A partir destes exemplos, constata-se a completa 

separação entre os três planos que pode atingir um negócio jurídico. No entanto, o plano da 

existência é um estágio necessário, do qual dependem os demais. 

Neste ponto, é preciso ressalvar as peculiaridades do mundo fático e do 

mundo jurídico. Em outras palavras, o Direito visa a regular os fatos e comportamentos 

juridicamente relevantes, por criarem, modificarem ou extinguirem direitos e obrigações. 

Neste sentido, Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda17 preleciona: 

 

Os fatos do mundo ou interessam ao direito, ou não interessam. Se 
interessam, entram no subconjunto do mundo a que se chama mundo 
jurídico e se tornam fatos jurídicos, pela incidência das regras jurídicas, 
que assim os assinalam. 
[...] 
Para que os fatos sejam jurídicos, é preciso que regras jurídicas – isto é, 
normas abstratas – incidam sôbre êles (sic), fazendo-os “jurídicos”. 

 

Em continuação, o jurista esclarece a pluralidade do suporte fático da regra 

jurídica (Tatbestand), entendido como o fato ou os fatos que compõe e sobre o qual incide 

a regra jurídica. Ressaltando ser incalculável o número de fatos do mundo sobre os quais 

ao incidir a regra jurídica, entram no mundo jurídico. Ao rol exemplificativo de Francisco 

Cavalcanti Pontes de Miranda podem-se acrescentar os contratos eletrônicos; muito 

embora não haja legislação específica sobre o tema, as regras gerais dos contratos são 

aplicadas àqueles no que couber. 

A doutrina italiana utiliza esta mesma idéia, contudo utiliza terminologia 

diversa. Emílio Betti18 fala em fattispecie
19

 para designar a hipótese fática disciplinada em 

                                                 
16 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. p. 95. 
17 Op. cit., Tomo I. p. 06; 19. No mesmo sentido, MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: 

Plano da Existência. Op. cit., p. 08 – 09: “[...] a norma jurídica atua sobre os fatos que compõem o mundo, 
atribuindo-lhes conseqüências específicas (efeitos jurídicos) em relação aos homens, os quais constituem um 
plus quanto à natureza do fato em si. A norma jurídica, desse modo, adjetiva os fatos do mundo, conferindo-
lhes uma característica que os torna espécie distinta dentre os demais fatos – o ser fato jurídico.” 
18 Teoria geral do negócio jurídico. Tomo I. Op. cit., p. 10 – 11: “A norma jurídica, considerada no seu 
arranjo lógico, consta de uma previsão e de uma disposição correspondente. Isto é, prevê, em abstrato e em 
geral, hipótese de fato, classificadas por tipos e, ao mesmo tempo, orientadas segundo as diretivas de uma 
valoração jurídica – hipóteses que, em terminologia técnica, são denominadas fattispecie, e estabelece-lhes 
um tratamento apropriado, relacionando com elas, através de uma síntese normativa, como se fossem 
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lei. A incidência da norma dá-se pelo nexo de “causalidade jurídica”, desencadeando os 

efeitos jurídicos. 

Esta análise é pertinente ao comércio eletrônico porque a compra e venda 

através da internet é muito comum no mundo fático; porém, o Direito não traz nenhuma 

regra específica sobre isto, devendo o intérprete proceder à analogia, como meio de 

integrar o sistema jurídico.20 

Portanto, um negócio, ao entrar no mundo jurídico, deve ser analisado sob o 

plano da existência, da validade e da eficácia. O contrato é negócio jurídico bilateral por 

excelência, impondo seu estudo sob estes três planos. Por isso, este estudo será feito em 

comparação ao sistema contratual canadense, que, apesar de não utilizar esta terminologia, 

a doutrina estrutura-se sob estes três enfoques (existência, validade e eficácia).21 Em linhas 

gerais, quanto à existência de um contrato, o Common Law enfatiza o fenômeno 

denominado “meeting of the minds”.22 

Em suma, um contrato, para existir, deve ter sido formado mediante as 

declarações convergentes quanto aos fins e congruentes quanto aos meios de ambas as 

partes contratantes. É o que se denomina, também, “meeting of the minds” ou “consensus 

ad idem”.23 

No mesmo sentido, Caio Mário da Silva Pereira24 afirma que o acordo de 

vontade das partes ou consentimento não é apenas um requisito de validade; mas, antes, é 

verdadeiro pressuposto existencial do próprio negócio. 

                                                                                                                                                    
‘efeitos’, situações jurídicas correspondentes. Logo que se realiza, em concreto, um fato ou uma relação da 
vida social, que, enquadrado na sua moldura circunstancial, apresente os requisitos previstos e corresponda 
ao tipo de fattispécie contemplado, intervém a síntese, o nexo estabelecido pela norma, de um modo 
hipotético, entre aquele tipo de fattispécie e a correspondente disposição: isto é, produz-se a nova situação 
jurídica disposta em previsão.” 
19 Termo originado do latim medieval “facti species”, que traduzido literalmente significa figura do fato. 
20  CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 59: “[...] as normas legais vigentes aplicam-se aos 
contratos eletrônicos basicamente da mesma forma que a quaisquer outros negócios jurídicos”.  
21 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts..., op. cit., p. 15 (sobre a formação do contrato), p. 377 e 
ss. (sobre causas de anulação do contrato, e. g., “misrepresentation”, “mistake”, “frustation”, “Duress”, 
“undue influence”); WADDAMS, S. M. Op. cit., p. 24 (sobre o acordo de vontades, oferta e aceitação, etc.) e 
p. 350 e ss (sobre causas de nulidade e anulabilidade dos contratos). O plano da eficácia é analisado tendo em 
vista os elementos acidentais. 
22 WILLISTON, Richard LORD. Williston on Contracts: A Treatise on the Law of Contracts. 4. ed. Vol. 1. 
Rochester (NY): Lawyers Cooperative Publishing, 1990. § 3:4, p. 210-211; WADDAMS, Stephen M., op. 

cit., § 140, p. 103 – 104. Este aspecto já foi abordado por nós em outra ocasião cf. LIMA, Cíntia Rosa Pereira 
de; LAWSON, Philippa. “Browse-Wrap” Contracts and Unfair Terms: What the Supreme Court Missed in 
Dell Computer Corporation v. Union des consommateurs et Dumoulin. (2007) 37 R.G.D., no 2. In: Revue 

générale de droit da Universidade de Ottawa, Faculdade de direito – Seção de direito civil, vol. 37, n. 02, p. 
445 – 462. p. 447. 
23 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts..., op. cit., p. 15. 
24 Op. cit., p. 36. 
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Sendo assim, nesta primeira parte deste estudo comparativo, investiga-se o 

consentimento, haja vista as inúmeras peculiaridades ensejadas pelas novas tecnologias, 

como a internet (cf. capítulo 4). Além disso, investiga-se a exteriorização do 

consentimento das partes na formação do contrato.  

Estas declarações de vontade não estão condicionadas à determinada forma 

(art. 107 do CC/02),25 podendo ser feitas por diversas maneiras, inclusive mediante o uso 

de e-mails, por exemplo. A manifestação de vontade pode ser tácita, hipótese em que o 

consentimento é inferido da conduta das partes. Além disto, o próprio silêncio pode suprir 

a declaração de vontade expressa tendo em vista as circunstâncias do caso.26 

Quanto à validade, 27  da qual decorre a força obrigatória dos contratos, 

destacam-se os elementos contratuais, tais como, capacidade das partes, possibilidade e 

licitude do objeto e forma prescrita em lei (quando for o caso), além dos vícios do 

consentimento (notadamente, o erro, a lesão, a coação, etc.). Quanto à eficácia, 

sobressaem-se suas categorias jurídicas, notadamente as situações jurídicas.28 Ou, como 

prefere Antonio Junqueira de Azevedo,29 eficácia jurídica e eficácia própria ou típica, ou 

seja, a produção dos efeitos conforme a vontade das partes. 

No entanto, o corte epistemológico deste trabalho ressalta tão-somente a 

formação do contrato através do uso de novos meios de comunicação (e. g. contratos 

telemáticos). Portanto, este estudo concentra-se, apenas, nos elementos existenciais do 

contrato, em especial o consentimento. Não se aborda o plano da eficácia. Quanto ao plano 

da validade, os dois sistemas são comparados de maneira abrangente. Mesmo porque, uma 

                                                 
25 “Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 
expressamente a exigir.” Sobre o intercâmbio de consentimento, o Código Civil de Québec, também, permite 
que sejam feitas de forma expressa ou tácita: “Art. 1.386. L’échange de consentement se réalise par la 
manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait 
une autre personne". 
26 MONTEIRO, Washington de Barros. Op. cit., p. 14. 
27 Seguindo a linha de raciocínio de: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da 
Validade. 6. ed. ref. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 03: “Plano de validade, portanto, se refere à parte do mundo 
jurídico em que se apura a existência ou a inexistência de défice nos elementos nucleares do suporte fáctico 
dos atos jurídicos que influem na sua perfeição”. Esta doutrina, por sua vez, segue as lições de PONTES DE 
MIRADA, Francisco Cavalcanti, expostas no Tratado de Direito Privado, que foram acima mencionadas cf. 
notas de rodapé 10 a 13 deste capítulo, supra. 
28 Idem, Teoria do Fato Jurídico: Plano da Eficácia. 1ª Parte. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 78 – 79: “Em 
nosso entendimento, situação jurídica é expressão que tem duas acepções, a saber: (a) em sentido lato, 
designa toda e qualquer conseqüência que se produz no mundo jurídico em decorrência de fato jurídico, 
englobando todas as categorias eficaciais, desde os mínimos efeitos à mais complexa das relações jurídicas; 
define, portanto, qualquer posição em que se encontre o sujeito de direito no mundo jurídico; (b) em sentido 
estrito, nomeia, exclusivamente, os casos de eficácia jurídica em que não se concretiza uma relação jurídica, 
e, mesmo quando esta exista, os direitos subjetivos que dela emanam não implicam ônus e sujeição na 
posição passiva, porque seus efeitos se limitam a uma só esfera jurídica.” 
29 Negócio jurídico…, op. cit., p. 49. 
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análise desta envergadura demanda um estudo à parte, cujo foco estará em outras 

peculiaridades do comércio eletrônico distintas da formação dos contratos telemáticos, o 

que não é o propósito desta obra. 

Todas as semelhanças entre os sistemas jurídicos, brasileiro e canadense, 

notadamente com relação à oferta e à aceitação, devem-se à uniformidade do Direito 

Privado Internacional, estabelecida pelos princípios da UNIDROIT. Por exemplo, o cap. 2, 

que estabelece os princípios sobre a formação do contrato, menciona a oferta e a aceitação, 

possibilitando que estas manifestações de vontade sejam, inclusive, inferidas pelo 

comportamento das partes.30 O cap. 3, por sua vez, traz os princípios pertinentes à validade 

do contrato, salvo às regras sobre incapacidade das partes e imoralidade ou ilegalidade31. 

No entanto, quanto aos elementos de um contrato, as regras do Common 

Law distinguem-se do Civil Law. O primeiro sistema exige três elementos, a saber: a) 

oferta (“offer”); b) aceitação (“acceptance”); e c) consideração (“consideration”); 

enquanto que no Civil Law, requer-se, tão-somente, a oferta e a aceitação; ressalvados os 

sistemas de origem francesa, como Québec, que além destes dois elementos, deve-se 

acrescentar mais um: a causa. 

Estes elementos foram construídos e evoluem conforme a jurisprudência 

comentada infra. 

 

 

3.1.1 Civil Law: 
 

Tendo em vista a utilização dos novos meios de comunicação, sobretudo a 

internet, mediante a qual se faz ofertas e as aceitam cotidianamente, este é um caro tema ao 

jurista moderno que pretenda investigar o fenômeno do comércio eletrônico à luz das 

regras contratuais tradicionalmente elaboradas. Portanto, este estudo comparativo inicia-se 

com a análise da fase inicial da formação do contrato, ou seja, a oferta e a aceitação; para, 

no capítulo seguinte, constatar-se em que medida tais regras aplicam-se aos contratos 

eletrônicos. 

                                                 
30 “SECTION 1: FORMATION. ARTICLE 2.1.1 (Manner of formation) A contract may be concluded either 
by the acceptance of an offer or by conduct of the parties that is sufficient to show agreement.” UNIDROIT 

principles of international contracts. Disponível em: 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf>. Acesso em: 28 de 
nov. de 2008. 
31 “CHAPTER 3 — VALIDITY. ARTICLE 3.1 (Matters not covered) These Principles do not deal with 
invalidity arising from (a) lack of capacity; (b) immorality or illegality.” Idem ibidem 
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Em linhas gerais, a oferta deve conter todas as informações necessárias para 

a conclusão do contrato. Esta regra está estabelecida pela UNIDROIT32, que foi aceita pela 

vasta maioria dos países do Civil Law. 

Por exemplo, o § 145 do BGB alemão regula a oferta ou proposta de 

contratar (“Antrag, Angebot, Offerte”), conceituada como declaração receptícia de vontade, 

unilateral e vinculatória, dirigida à conclusão de um contrato, que, para tanto, deve ser 

completamente aceita pela outra parte (aceitação = “Annahme”). A oferta somente é 

vinculativa desde que seja séria e definitiva, ou seja, depois de realizada a oferta ou o seu 

recebimento pelo destinatário, ela se torna irrevogável. Semelhantemente ao Brasil, no 

sistema alemão, as negociações preliminares (“Vorverhandlungen”, “tractatus”, 

“trattative”, pourparlers”) não criam direitos ou obrigações.33 Além disso, para ser válida, 

a oferta deve conter os elementos essenciais do contrato (“essentialia negotii”) sendo 

irrelevante, porém, que traga os elementos acidentais do negócio jurídico (“accidentalia 

negotii”).34 

Outrossim, o sistema brasileiro entende que a proposta deve ser séria e 

conter todas as informações sobre os elementos essenciais do negócio; feita nestes termos, 

a proposta vincula o proponente. Todavia, no Direito brasileiro, distinguem-se “proposta”, 

da “oferta ao público” e da “publicidade”, como se demonstra infra. Este estudo se parte da 

análise da fase inicial da contratação, para observar se o sistema brasileiro está adequado 

às novas tecnologias. 

 

 

3.1.1.1 Proposta, oferta ao público e publicidade 
 

Quanto à dogmática contratual brasileira, há três possibilidades de se 

manifestar acerca de um negócio jurídico, iniciando as negociações. 35 / 36  Porém, 

                                                 
32 “ARTICLE 2.1.2 (Definition of offer) A proposal for concluding a contract constitutes an offer if it is 
sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in case of acceptance.” UNIDROIT 

principles of international contracts. Disponível em: 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf>. Acesso em: 28 de 
nov. de 2008. 
33 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 37. 
34 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 34 – 35. 
35 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. cit., Tomo 38, p. 26; DINIZ, Maria Helena. Curso de 

Direito Civil Brasileiro. Vol. 3: teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 22. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2006. p. 58. 
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hodiernamente, não há distinção quanto aos efeitos, pois todas são obrigatórias e 

vinculativas. 

Quanto à proposta ou policitação, trata-se de uma declaração receptícia de 

vontade feita a uma pessoa certa, através da qual o proponente (ou policitante) exterioriza 

sua intenção em concluir o contrato com a outra pessoa, vinculando-se, portanto, aos 

termos da proposta.37 Neste sentido, o Código Civil de Québec traz a definição de oferta no 

art. 1.388, que diz: 

 

Art. 1.388. Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous 
les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de 
son auteur d’être lié en cas d’acceptation. 
 

Nos termos do art. 427 do CC/0238 a proposta é obrigatória, portanto, ela 

vincula o proponente, salvo se contiver cláusula expressa que desvincule o proponente, ou 

se este efeito decorrer da própria natureza do negócio ou, ainda, tendo em vista as 

circunstâncias desse. 

A função da proposta é iniciar a fase de contratação, não é qualquer 

declaração de vontade, sem intenção de efetivamente contratar. Neste sentido, as meras 

conversas ou negociações preliminares, em que as pessoas apenas formulam hipóteses, 

investigam a situação econômica recíproca, não vinculam as partes.39 

Desta forma, para garantir a segurança jurídica, o Direito brasileiro 

estabelece o princípio da força obrigatória da proposta. Em outras palavras, a proposta 

reveste-se de força vinculante em relação a seu emissor.   

Este era também o efeito da proposta sob a égide do art. 1.080 do CC/16,40 

que é um princípio universalmente aceito. Conforme exposto supra, o art. 2.1.1 dos 

                                                                                                                                                    
36 Código Civil de Québec: “Art. 1.389. L’offre de contracter emane de la personne qui prend l’iniciative du 
contrat ou qui em détermine le contenu, ou même, en certains cas, qui présente le dernier élément essentiel 
du contrat projeté". 
37 GOMES, Orlando. Op. cit, p. 73; PEREIRA, Cáio Mário. Instituições de direito civil. Vol. 3 - Contratos. 
12. ed. rev. e atual. por Regis Fichtner. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 38; DINIZ, Maria Helena. Curso de 

Direito ..., op. cit., p. 59 – 60; MONTEIRO, Washington de Barros. Op. cit., p. 15. 
38 “Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da 
natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.” A obrigatoriedade da proposta está prevista no art. 1.396 
do Código Civil de Québec, que requer a intenção do policitante em obrigar-se mediante a aceitação do 
oblato: “L’offre de contracter, faite à une personne déterminée, constitue une promesse de conclure le contrat 
envisagé, dês lors que le destinataire manifeste clairement à l’offrant son intention de prendre l’offre em 
considération et d’y répondre dans un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie”. 
39 DINIZ, Maria Helena. Tratado ..., op. cit., p. 66; PEREIRA, Cáio Mário. Ibidem, p. 37; GOMES, Orlando. 
Contratos. Op. cit., p. 73. 
40 “Art. 1080 - A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da 
natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.” Neste sentido, o conceito de BEVILÁQUA, Clóvis. 
Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado. 2. ed. vol. IV. Rio de Janeiro: Livraria Francisco 
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princípios do UNIDROIT,41 que traz, em seguida (art. 2.1.2), uma definição de proposta, 

universalmente aceita, ressaltando o seu conteúdo (suficientemente definido) e a intenção 

do proponente em realizar um contrato (seriedade), que ficará vinculado nos termos da: 

 

ARTICLE 2.1.2 (Definition of offer) 
A proposal for concluding a contract constitutes an offer if it is 
sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound 
in case of acceptance. 

 

A forma normal de extinção da proposta é a conseqüente aceitação. Até este 

momento, o proponente estará obrigado a cumprir o que prometeu se o oblato manifestar 

sua aceitação; caso contrário, a proposta perde seus efeitos vinculantes diante à recusa 

deste. Feita entre presentes, a aceitação deve ser imediata. Todavia, a força vinculante da 

proposta é limitada. Esta limitação funda-se, assim como o princípio da obrigatoriedade, na 

segurança jurídica. Portanto, o ordenamento jurídico prevê hipóteses sobre o 

arrependimento humano em diversas ocasiões, e o faz, igualmente, para a proposta. Isto 

porque é muito comum o proponente vir a se arrepender depois de feita a proposta e antes 

de ser concretizado o negócio jurídico. 

Por isso, admite-se subordinar a obrigatoriedade da proposta a um tempo 

predeterminado pelo policitante (art. 428, inc. III do CC/02) ou a um prazo razoável ou 

prazo moral (art. 428, inc. II do CC/02). E, por fim, admite-se ainda a retratação da 

proposta (art. 428, inc. IV do CC/02) desde que chegue anteriormente à proposta. 

Semelhantemente, a primeira parte do art. 1.392 do Código Civil de Québec traz as 

mesmas regras.42 Mas, além disto, o dispositivo deixa claro que a morte do proponente ou 

do oblato implica na caducidade da oferta, a menos que o falecimento ocorra após o 

recebimento da aceitação pelo proponente (2ª parte do art. 1.392): 

 

“Art. 1.392. [...] Le décès ou la faillite de l’’offrant ou du destinataire de 
l’offre, assortie ou non d’un délai, de même que lóuverture à l’égard de 
l’un ou de l’autre d’un régime de protection, emportent aussi la caducité 

                                                                                                                                                    
Alves, 1924. p. 244: “A proposta é a manifestação da vontade de uma parte contractante (sic), que solicita a 
vontade accorde (sic) da outra parte. Ella (sic) só por si não gera o contrato, mas o interesse social exige que 
seja séria, tenha estabilidade; por isso o Código Civil declara que o proponente fica, em regra, obrigado a 
mantê-la. Cessa essa obrigação, se dos próprios termos da proposta, da natureza do negócio e das 
circunstâncias isso mesmo se infere.” 
41

UNIDROIT principles of international contracts. Disponível em: <http://www.unidroit.org/english 
/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf>. Acesso em: 28 de nov. de 2008. 
42 “Art. 1.392. L’offre devient caduque si aucune acceptation n’est reçue par l’offrant avant l’expirarion du 
délai imparti ou, en l’absence d’un tel délai, à l’expiration d’un délai raisonnable; elle devient également 
caduque à l’égard du destinataire qui l’a refusée". 
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de l’offre, si ces causes de caducité surviennent avant que l’acceptation 
ne soit reçue par l’offrant. 
 

Estes dispositivos brasileiros devem ser repensados em face às novas 

tecnologias. Por exemplo, a dificuldade de se estabelecer o que vem a ser um tempo 

suficiente para a chegada da resposta ao conhecimento do proponente, pois o contexto da 

sociedade da informação revela a alta velocidade das transmissões das mensagens 

eletrônicas, que passam a ser enviadas e recebidas quase que automaticamente.43 

Além disso, esta característica dos novos meios de comunicação ameaça o 

direito de retratação, que deve ser exercido tempestivamente; na medida em que, 

dificilmente, a retratação chegará antes da proposta, que enviada, por e-mail, por exemplo, 

chega instantaneamente ao oblato. Restando, tão-somente, ao proponente o direito de 

retrato, quando o envio da mensagem foi feito à noite (fora do horário comercial), sendo 

que o oblato irá acessá-la apenas no dia seguinte. Este é o posicionamento da doutrina44 a 

respeito: 

 

Uma oferta transmitida eletronicamente chega normalmente ao seu 
destinatário em um piscar de olhos. [...] O direito do proponente à 
retratação é também bastante cerceado na hipótese de uma oferta 
enviada por e-mail, porque a sua transmissão e chegada ao destinatário 
demoram poucos segundos. Apesar disso, a retratação é ainda 
excepcionalmente possível, quando, por exemplo, a oferta é enviada à 
noite, fora do horário comercial. [...] o que dá ao proponente a chance de 
enviar a sua retratação também antes do início do horário comercial, 
para que ambas cheguem simultaneamente na manhã seguinte ao 
destinatário. 

 

Uma inovação do CC/02 é a segunda possibilidade, isto é, a “oferta ao 

público”. Esta, também, é uma manifestação receptícia de vontade, pois depende da 

anuência da outra parte. No entanto, distingue-se da primeira, que é feita a uma pessoa 

certa, enquanto que a oferta ao público destina-se ao público em geral (ad incertam 

personam), que será aceita pelo unus ex publico.45 

O denominado “convite a contratar” 46  (“invitatio ad offerendum”, 

“invitation aux pourparlers”, “invito ad offrire”, “invitation to treat”) não vincula as 

                                                 
43 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 51. 
44 Idem ibidem p. 52. 
45 Na expressão do Common Law, “to the world at large”. BOYLE, Christine; PERCY, David R. op. cit., p. 
26 – 27, comentando o caso Carlill versus Carbolic Smoke Ball Co. 
46 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e; et alli. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 

comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2005. Capítulo V – Das práticas comerciais (do Título I), p. 240 – 492. p. 264. 
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partes, de um lado o invitante e do outro, o invitado. Apenas o invitado vincular-se-á caso 

faça sua oferta, sendo que o invitante, por sua vez, estará vinculado à sua aceitação, 

porque, ao invés de ofertar, ele tão-somente invitou que outras pessoas o façam.47 

Cabe ressaltar que a oferta ao público, prevista no art. 429 do CC/02,48 é 

uma verdadeira proposta e não um mero convite a fazer oferta (“invitatio ad 

offerendum”).49 

Portanto, semelhantemente à proposta, a oferta ao público obriga o 

indivíduo que a fez veicular, equiparando-se ao proponente. E. g., o seguinte anúncio: 

“vendo minha casa, localizada no Largo de São Francisco, n. 200, por R$300.000,00” é 

uma oferta ao público, tendo em vista a presença de todos os elementos essenciais ao 

contrato de compra e venda, quais seja: objeto (a casa descrita); preço (certo e 

determinado); e o consenso, a manifestação clara e inequívoca do proprietário em vender 

seu imóvel (“vendo” ou “vende-se”).  

Contudo, se pelas circunstâncias do negócio, constatar-se que se trata de 

mera informação, caracterizada pela ausência clara e manifesta da intenção do indivíduo a 

celebrar o contrato, deixa de ser proposta, passando a ser um mero convite. Neste sentido, 

se o exemplo acima for diferente: “Quero mudar do centro da cidade, onde resido numa 

casa, localizada no Largo de São Francisco, n. 200, no valor de R$300.000,00”. Ora não há 

manifestação da intenção de vender a casa de forma expressa e inequívoca. Destarte, todos 

aqueles que entrarem em contato com este indivíduo podem convidá-lo a vender sua casa, 

tendo em vista seu objetivo de se mudar do centro da cidade. 

Mas o pano de fundo do art. 429 do CC/02 é, na verdade, os anúncios 

publicitários, consoante a ressalva de Jones Figueiredo Alves que atenta para a necessidade 

de se reformar o dispositivo para adequá-lo à realidade social marcada pelas técnicas 

persuasivas da publicidade. Esta alteração foi encampada pelo Projeto de Lei n. 6.960/2002 

                                                 
47 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo XXXIX: Direito das 
obrigações: compra e venda. Troca. Contrato estimatório. 3. ed. reimp. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1972. 
p. 15 – 16. 
48 “Art. 429. A oferta ao público equivale a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, 
salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos.” O Código Civil de Québec, também, disciplina a 
possibilidade de fazer uma proposta à pessoa indeterminada: “Art. 1.390. L’offre de contracter peut être faite 
à une personne déterminée ou indéterminée; elle peut être assorite ou non d’un délai pour son acceptation". 
Contudo, a força vinculante é restrita à proposta dirigida a uma pessoa determinada (cf. art. 1.396 do Código 
Civil de Québec citado supra). 
49 GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 74; DINIZ, Maria Helena. Curso..., op. cit., p. 61. 
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(“Projeto Deputado Ricardo Fiúza”), que pretende alterar a redação do referido dispositivo 

legal, deixando expresso este caráter. O texto sugerido do art. 429 é:50 

 

Art. 429. A oferta ao público equivale à proposta, obrigando o 
proponente, quando suficientemente precisa a informação ou a 
publicidade, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. 

 

No entanto, melhor é a posição manifestada no parecer de Vicente Arruda, 

que sustenta, acertadamente, que tal modificação não é necessária, porque a noção de 

oferta ao público coincide com a noção de publicidade. 

A força obrigatória da oferta ao público pode ser limitada pelas reservas, 

como, por exemplo, condicionando-a a disponibilidade de estoque.51 

A isto acrescentamos que a obrigatoriedade dos anúncios publicitários está 

regulada em lei específica, o CDC (art. 30 c/c art. 35), corroborando com a posição acima 

mencionada. 

Neste sentido, o art. 30 do CDC52 encerra a terceira possibilidade de emitir 

declaração de vontade receptícia com o fim de ofertar um produto ou serviço, trata-se de 

“publicidade”. Assim, a noção de “oferta” deixa de ser individualizada e cristalina como 

ocorre no Direito Privado estampado no CC/02, para evidenciar o fenômeno da 

massificação da sociedade de consumo, em que as ofertas são veiculadas através de 

agressivas técnicas de marketing. Por isso, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin53 

conceitua a oferta nas relações de consumo equiparando-a as técnicas de marketing, 

utilizadas para aproximar o consumidor dos produtos e serviços disponibilizados no 

mercado de consumo, assim sendo o jurista conclui: 

 

Qualquer uma dessas técnicas, desde que “suficientemente precisa”, 
pode transformar-se em veículo eficiente de oferta vinculante. Aí reside 
uma das maiores contribuições do Direito do Consumidor à reforma da 
teoria clássica da formação dos contratos. 
 

                                                 
50 Disponível em: < http://www2.camara.gov.br/homeagencia/retrancas.html?retranca=projeto>, acessado em 
12 de dezembro de 2008, às 13:05 hs. Cf. FIUZA, Ricardo (coord. até a 5. ed.). Código Civil Comentado. 
SILVA, Regina Beatriz Tavares da (coord. da 6. ed.). 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 393. 
51 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 39. 
52 “Art. 30 -Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio 
de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a 
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” 
53 Código Brasileiro..., op. cit., p. 255 – 256. 
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O CDC foi além do CC/02,54  pois possibilita a execução específica da 

obrigação se o consumidor assim preferir (art. 35 do CDC),55  sendo que nas relações 

privadas, tal litígio resolve-se em perdas e danos.56 

Portanto, não se aplica o art. 429 do CC/02 às relações de consumo,57 

porque a exigência da oferta ao público conter “todos os requisitos essenciais ao contrato” 

é implausível na atual sociedade de massa, em que a veiculação da publicidade é feita 

através de meios maciços de comunicação (e. g. rádio e televisão). É cediço que estes 

veículos de comunicação são demasiadamente caros, e se paga por segundos. Destarte, os 

anúncios são o mais breve possível, caracterizando-se mais pelo apelo de marketing do que 

pela preocupação em evidenciar todos os elementos essenciais ao contrato. 

Tanto a proposta quanto a oferta ao público e os anúncios publicitários 

vinculam o proponente, consoante o ordenamento jurídico brasileiro, o que, neste ponto, 

distingue-se do ordenamento jurídico alemão (mencionado acima) e do Canadá, que será 

abordado a seguir. Neste ponto, deve-se retomar a distinção mencionada entre oferta ao 

público e convite a ofertar (“invitatio ad offerendum”).  

O art. 30 do CDC (publicidade) está equiparado à proposta, no sistema 

brasileiro, pois quando a publicidade contiver as informações necessárias à conclusão do 

contrato, o fornecedor está obrigado a cumpri-la.58  

Em síntese, entende-se por “invitatio ad offerendum” a comunicação, não-

vinculatória, de uma pessoa destinada ao público em geral informando sobre determinado 

bem ou serviço, sem o intuito manifesto de concluir o contrato a partir desta manifestação, 

cujo conteúdo é meramente informativo e descritivo. 59 

Há sistemas, mesmo no Civil Law, como é o caso do BGB alemão que 

utiliza este critério, porém isto não nos parece aconselhável diante da dificuldade em se 
                                                 
54 DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos..., op. cit., p. 64 nota de rodapé n. 08: o jurista ressalta a distinção 
entre o art. 30 do CDC e o art. 429 do CC/02 – “A primeira e mais importante consideração a ser feita sobre a 
noção jurídica de oferta, como já salientamos em nossa mencionada tese sobre a Teoria geral da relação 
jurídica de consumo (p. 160), é a de que essa categoria jurídica, no âmbito do CDC, não guarda 
correspondência principiológica com o instituto da proposta previsto no Código Comercial e no Código 
Civil”. 
55  “Art. 35 -Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou 
publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da 
obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de 
serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, 
monetariamente atualizada, e perdas e danos.” 
56 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 39 – 40. 
57 BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e; et alli. Código Brasileiro..., op. cit., p. 270 – 271. 
58 Idem ibidem, p. 268: “A oferta publicitária, na construção do Direito do Consumidor, vem dotada de 
rigorosa irretratabilidade, em todo ultrapassado o ‘caráter singularmente frágil’ da oferta clássica, fruto de 
sua acentuada revogabilidade”. 
59 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 35. 
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apurar efetivamente a intenção real do “proponente” (a de meramente informar ou a de 

efetivamente concluir um contrato). Para tanto, o sistema alemão recorre aos usos e 

costumes do lugar (BGB §§ 133 e 157). 

A dogmática contratual brasileira distingue-se da alemã, pois na última, os 

anúncios publicitários são meros convites a fazer oferta.60 Semelhantemente ao sistema 

alemão, as ofertas ao público (“to the world at large”) são, também, convites a fazer 

oferta, portanto, não-vinculativos.61 

Desta análise preliminar depreende-se uma primeira conclusão: o 

fornecedor, na internet, lidará com estes múltiplos sistemas contratuais; e a isto ele deve 

ficar atento, pois se o sistema adotado for semelhante ao brasileiro, os anúncios veiculados 

pela internet vincularão o fornecedor, respondendo especificamente (entregando o produto, 

por exemplo, pelo preço originariamente veiculado) ou por perdas e danos, se a primeira 

hipótese for impossível. 

 

 

3.1.1.2 Aceitação 

 

O indivíduo, que manifesta sua intenção em vincular-se contratualmente, o 

faz através de uma proposta dirigida a uma pessoa identificada ou a um número 

indeterminado de pessoas (oferta ao público), esperando que o destinatário (ou oblato) 

aceite integralmente seus termos. Portanto, a aceitação é a fase conclusiva no processo de 

formação do contrato. 

Ressalte-se que o oblato deve manifestar sua intenção em vincular-se ao que 

foi proposto. Desta forma o mero aviso de recebimento não caracteriza a aceitação. Este 

fato assume enormes proporções no comércio eletrônico, sendo muito comum o envio 

instantâneo de mensagens automáticas que acusem o recebimento de mensagem 

previamente enviada. Estas confirmações não equivalem à aceitação, segundo a acepção 

                                                 
60 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 36: “[...] Os prospectos de publicidade e os anúncios de 
jornal têm, no Direito alemão, por exemplo, mero caráter informativo, sendo, portanto, desprovidos de força 
vinculatória. Também a apresentação de mercadorias em vitrines ou lojas de auto-atendimento não é 
considerada oferta. Entretanto, a disponibilização de mercadorias em máquinas automáticas é tida, na maioria 
das vezes, como uma oferta ao público, que o cliente aceita ao introduzir a moeda de pagamento.” 
61 BOYLE, Christine; PERCY, David R. op. cit., p. 26 – 27, comentando o caso Carlill versus Carbolic 

Smoke Ball Co. 
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técnica do termo, pois delas não se pode inferir a intenção do oblato em concluir o 

certame.62 

Assim, a aceitação pode ser definida como a declaração receptícia de 

vontade por meio da qual, o destinatário da proposta manifesta intenção em concluir o 

contrato, a partir da sua integral anuência aos termos da proposta, desde que o faça dentro 

do prazo estipulado quando for o caso.63 

O destinatário deve anuir com todos os termos da proposta, caso contrário, 

qualquer alteração na proposta original importa em recusa desta e em nova proposta (art. 

431 do CC/02). 64  No sistema jurídico brasileiro, a aceitação modificativa equivale à 

contraproposta.65/66 

Como uma manifestação de vontade, a aceitação pode se dar com o 

emprego dos novos meios de comunicação, ou até mesmo pelo silêncio (cf. subcapítulo 

3.1.3) ou por um comportamento (cf. subcapítulo 3.1.4). 

Neste sentido, a doutrina a define, assim como a proposta, como uma 

manifestação da vontade, que pode ser expressa ou tácita, do destinatário da proposta, 

mediante a qual se adere a todos os termos desta, concluindo-se o contrato, desde que 

chegue ao conhecimento do ofertante em tempo hábil.67 

A observância do prazo, quando o proponente o tiver estabelecido, integra a 

proposta, pois se o oblato não obedecê-lo, consoante o art. 431 do CC/02, considera-se 

nova proposta. Nesta hipótese, invertem-se os papéis, o indivíduo, que tinha realizado a 

proposta, terá o direito de recusar a anuência tardia do destinatário, porque neste caso a 

proposta deixa de ser obrigatória (art. 427, inc. III do CC/02). 

Se não houve prazo prefixado pelo proponente, a aceitação deverá ser feita 

em tempo hábil (prazo moral), levando-se em conta o meio de comunicação empregado 

pelas partes. 

                                                 
62 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 53. 
63 SERPA LOPES, Miguel Maria. Op. cit., p. 112: “a aceitação pode definir-se como sendo ‘a manifestação 
de vontade da parte do destinatário de uma oferta, que se iguala em conteúdo a esta última, tornando o 
contrato definitivamente concluído, uma vez dirigida ao ofertante ou chagando ao conhecimento deste, 
conforme o critério legislativo adotado”; DINIZ, Maria Helena. Tratado..., op. cit., p. 72. 
64 “Art. 431. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, importará nova proposta.” 
65 BEVILÁQUA, Clóvis. Op. cit., p. 248; GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 78. 
66  Neste sentido, o art. 1.393 do Código Civil de Québec dispõe: “L’acceptation qui n’est pás 
substantiellement conforme à l’offre, de même que celle qui est recue par l’offrant alors que l’offre était 
devenue caduque, ne vaut pas acceptation". 
67 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado..., tomo XXXVIII, p. 27; DINIZ, Maria Helena. 
Op. cit., p. 67; 
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Neste aspecto, o fator “tempo” traz alguns inconvenientes à legislação, pois 

elaborada sem levar em consideração a alta velocidade dos novos meios de comunicação 

requer um cuidado maior por parte do intérprete. 

O mesmo que foi dito supra sobre o direito de retrato do policitante, aplica-

se à possibilidade de retratação do oblato, que, após ter aceitado a proposta, vem a se 

arrepender, desde que a retratação chegue antes ou simultaneamente à aceitação (art. 433 

do CC/02). Portanto, este direito está ameaçado, tendo em vista a comunicação quase que 

automática na era da informática. 

Em suma, a aceitação conclui a fase de formação do contrato no Civil Law 

brasileiro, admitindo-se a retratação em certas circunstâncias. Além da oferta e aceitação, 

em Québec, deve-se apurar a causa para a formação do contrato. 

 

 

3.1.1.3 “Cause” no Código Civil de Québec 
 

Este estudo comparativo concentra-se, apenas, na descrição dogmática do 

sistema brasileiro e canadense, por isso este tema não é investigado com profundidade; 

mas este subcapítulo tem o escopo apenas de elucidar este outro requisito elencado na 

dogmática contratual quebequense. Isto ocorre, por exemplo, com o tema da causa dos 

negócios jurídicos, que comporta inúmeras complexidades e posições doutrinárias 

divergentes. No entanto, aqui se concentra nos dispositivos do Código Civil de Québec que 

versam sobre o tema. 

Há dois dispositivos no Código Civil de Québec que menciona a “cause”. O 

primeiro deles inaugura o Direito das Obrigações (Livro I do Código), que está no art. 

1.371, que diz: 

 

Art. 1.371. Il est de l’essence de l’obligation qu’il y ait dês personnes 
entre qui elle existe, une prestation qui en soit l’objet et, s’agissant d’une 
obligation découlant d’un acte juridique, une cause qui en justifie 
l’existence. (grifo nosso) 
 

O segundo dispositivo estabelece a causa como uma condição de validade 

do contrato: 

IV – De la cause du contrat 
Art. 1.410. La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des 
parties à le conclure. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée. 
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Portanto, a doutrina identifica duas espécies de causa: - a primeira, diz-se 

causa da obrigação; e – a segunda, causa do contrato. 

A causa da obrigação, no Direito Civil de Québec, é objetiva; ou seja, parte-

se de uma noção objetiva e abstrata. Neste sentido, passa a ser um elemento essencial à 

própria existência de toda a obrigação originada de um negócio jurídico.68 

Para eliminar quaisquer dúvidas, há um projeto de lei, o Projet de loi 125, 

que pretende alterar o Código Civil de Québec. Neste projeto, o art. 1.368 menciona 

expressamente que a causa da obrigação é de sua essência, verificada de forma objetiva e 

impessoal: 

 

P.L. 125 – Art. 1.368: 
Il est de l’essence de l’obligation qu’il y ait dês personnes entre qui elle 
existe, une prestation qui em soit l’objet et une cause, objective et 
impersonnelle, qui em justifie l’existence. 
 

Por outro lado, a causa do contrato (art. 1.410) é a subjetiva, ou seja, o 

motivo pessoal que levou cada uma das partes contratantes a concluírem o certame.69 Para 

eliminar quaisquer dúvidas, o mesmo projeto acima mencionado pretende alterar este 

dispositivo, que passaria a viger nos seguintes termos: 

 

P.L. 125 – Art. 1.406: 
La cause du contrat est la raison subjective et personnelle qui détermine 
chacune des parties à le conclure. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit 
exprimée. 
 

Neste sentido, o intérprete deve investigar o porquê da contratação, 

constituindo-se um mecanismo de controle judicial da moralidade e da licitude do contrato. 

Desta maneira conclui a doutrina canadense da província de Québec.70 

Para justificar esta distinção, deve-se recorrer à evolução histórica da causa, 

por ser bem distinta da “causa” do Direito Romano, que coincidia com as formalidades que 

                                                 
68 KARIM, Vincent. Op. cit., p. 04. Neste sentido, aproxima-se da noção de “causa” delineada como a função 
econômico-social por BETTI, Emílio. Teoria..., tomo I, op. cit., p. 261 – 262: “Considerada sob o aspecto 
social, abstraindo da sanção do direito, a causa do negócio é, propriamente, a função econômico-social que 
caracteriza o tipo desse negócio como fato de autonomia privada (típica, neste sentido), e lhe determina o 
conteúdo mínimo necessário”. 
69

 Idem ibidem, p. 266 – 267. 
70 Idem ibidem, p. 05: “La cause de l’obligation doit, en principe, être considérée comme une notion objective 
et astraite, qui permet de vérifier la validité du contrat ou d’un engagement. Ce dernier peut être annulé si 
l’obligation qu’on cherche à faire exécuter par le débiteur n’a aucune cause, ou si cette cause (s’il y en a) est 
fausse. Quant à la cause du contrat, elle constitue un moyen de contrôle judiciaire permettant de vérifier la 
moralité et la licéité du contrat. Cette cause ne peut donc être que la raison subjective et personnelle qui a 
motivé la personne à contracter, indépendamment de l’existence d’une contrepartie ou d’une prestation à 
fournir par l’autre partie". 
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as partes tinham que observar como, por exemplo, na stipulatio, as partes, seja qual fosse a 

finalidade das partes (troca, compra e venda, etc), deviam concluir o contrato com as 

seguintes assertivas: “Centum mihi dari spondes? – Spondeo.”
71

 

O Direito pretoriano amenizou este rigor formal, gerador de muitas 

injustiças, através das ações e exceções, e. g. exceptio doli, condictio indebiti, condictio 

liberationis. 

O Direito Canônico, por sua vez, valorizando a palavra dada, consolidou o 

consensualismo, ou seja, basta a manifestação de vontade das partes para se formar um 

contrato. 

Todavia a noção objetiva de causa foi retomada pelo Direito francês,72 sob 

a influência de Domat e Pothier. De acordo com os arts. 1.131, 1.132 e 1.133 do Code 

Civil
73

, a obrigação sem causa ou com falsa causa não surtirá efeito; sendo que a causa 

deve ser manifesta expressamente, sob pena de invalidar o contrato. 

Estes dispositivos estavam no Código Civil de Québec de 1866, hoje 

revogado. O atual art. 1.410 é fonte de diversas discussões doutrinárias e jurisprudências 

em Québec, porque o Legislador refere-se à “raison”, sem definir se diz respeito à causa 

objetiva ou subjetiva.74 Esta falha pretende ser corrigida no Projet de Loi 125, se aprovado. 

Em suma, a causa da obrigação varia de acordo com o tipo contratual. Em 

outras palavras, sendo um contrato sinalagmático, a causa da obrigação de cada contratante 

é o comprometimento do outro (a contra partida). Já nos contratos reais e unilaterais, como 

o mútuo, a causa da obrigação do devedor é o fato de ter recebido o objeto da prestação de 

seu credor. E, por fim, nos contratos gratuitos, a liberalidade é a própria causa da 

obrigação.75 

                                                 
71 “Promete dar-me cem? – Prometo.” AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio Jurídico..., op. cit., p. 142. 
72  “Chapitre II. - Des dispositions essentielles pour la validité des conventions. Article 1108: Quatre 
conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: - Le consentement de la partie qui s'oblige; - Sa 
capacité de contracter; - Un objet certain qui forme la matière de l'engagement; - Une cause licite dans 
l'obligation." 
73 “Section IV. - De la cause : 
Article 1131: L'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun 
effet." 
"Article 1132: La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée." 
“Article 1133: La cause est illicite quand ell est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes 
moeurs ou à l'ordre public." 
74 KARIM, Vincent. Op. cit., p. 268. 
75 Idem ibidem p. 269. 
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Em síntese, a noção de causa é relacionada à noção de “consideration” do 

Direito anglo-saxão.76 Sobre este tema, cf. subcapítulo seguinte. 

   

 

3.1.2 Common Law: 
 

Neste estudo, comparativo entre a dogmática contratual brasileira e 

canadense, constata-se algumas semelhanças e diferenças. As semelhanças, como se vê 

neste subcapítulo diz respeito à oferta e seus efeitos vinculativos e à aceitação, como 

elemento conclusivo do contrato. Tanto a oferta quanto a aceitação são manifestações de 

vontade, e como tais, podem externar-se de forma variada, até mesmo tacitamente, pelo 

silêncio conclusivo e/ou conduta das partes. 

As diferenças, por sua vez, dizem respeito à noção de “convite a contratar” 

(“invitation to treat”), caracterizada pela oferta a um número indeterminado de pessoas, 

cujo proponente não fica vinculado. Além disso, o Common Law recorre a outro elemento 

para a formação válida do contrato: a “consideration”. Portanto, neste subcapítulo iremos 

abordar estes temas, verificando em que medida aplicam-se no contexto do comércio 

eletrônico (estudo que é concluído no capítulo 4 desta obra). 

 

 

3.1.2.1 “Offer” e “invitation to treat” 
 

O primeiro elemento, a oferta, é uma declaração receptícia de vontade na 

qual o proponente (offeror) determina as condições essenciais do contrato, tais como, o 

objeto e o preço, que é destinada ao oblato (offeree).77 Assim como no Brasil, no Canadá, 

uma afirmativa somente se torna uma oferta a partir do momento em que é comunicada. 

No Common Law, a oferta feita a uma pessoa determinada também deve 

conter todos os elementos do contrato, a tal ponto que a aceitação do oblato possa concluir 

                                                 
76 Idem ibidem, p. 268: “Pendant ce temps, le droit anglais qualifiait de ‘consideration’ la notion de cause qui 
s’oppose à celle du droit français"; BETTI, Emílio. Teoria..., tomo I, op. cit., p. 249. 
77 WADDAMS, S. M. The law of contracts..., op. cit., p. 19: “An offer can only be defined in terms of its 
results. It is a manifestation of willingness to be bound by one party that has a certain legal result, namely, 
that of giving the other party the power to conclude a binding contract by acceptance”. 



 391 

o contrato. Desta forma, quando uma oferta feita é aceita pela outra parte, desde que tenha 

havido consideration, o contrato passa a existir.78 

O princípio vinculativo da oferta é universalmente aceito, conforme exposto 

no início desta análise. Todavia, assim como no Brasil, esta vinculação está limitada ao 

prazo estabelecido pelo proponente.79 Podendo, ainda, ser revogada pelo proponente, desde 

que chegue antes ou simultaneamente à proposta.80 Além destas hipótese, a oferta deixa de 

ser obrigatória (“enforceable”) quando ela é rejeitada pelo oblato, que, inclusive, pode 

fazer uma contraproposta (“counter-offer”). Em síntese, quanto à oferta individualizada, o 

Civil Law está bem próximo do Common Law. 

A distinção de maior relevância diz respeito às ofertas feitas a um número 

indeterminado de pessoas. E justamente este é o tópico de maior interesse dos empresários 

e pessoas físicas que pretendam utilizar a internet para anunciar produtos e serviços. 

Portanto, é preciso distinguir uma oferta, feita a uma pessoa determinada, e a “invitation to 

treat”, oferta feita a um número indeterminado de pessoas, cujo regramento jurídico do 

Common Law é distinto. 

Conceitualmente, a “invitation to treat” é uma proposta feita ao público em 

geral (“to the world at large”), cujo conteúdo é, predominantemente, comercial. Portanto, 

em última análise, o proponente, nesta hipótese, não tem intenção de criar relações 

jurídicas com o público, que é genérico; mas, tão-somente, de comunicar sua 

disponibilidade em realizar negociações contratuais, convidando os interessados para tanto. 

Destarte, o contrato final somente se formará se o público alvo fizer uma proposta 

adequada às condições preestabelecidas no primeiro ato do fornecedor.81 

Em suma, no sistema jurídico canadense o fato de se comercializar um 

produto através, por exemplo, de um anúncio publicitário na internet, não implica a 

vinculação do indivíduo que o fez veicular. Ao contrário, haverá uma inversão em que o 

fornecedor passa a ser considerado como oblato e o consumidor como proponente. 82 

                                                 
78  KERR, Ian. Contracts Course Material. Podcast. Disponível em: < 
http://iankerr.ca/content/section/16/112/>, acessado em 05/12/2008 [material multimídia sem paginação]. 
79 WADDAMS, S. M. The law of contracts..., op. cit., p. 78. 
80 Idem ibidem, p. 79: “The offeror may withdraw the offer before acceptance. This power is limited, as has 
been seen, by the offeree’s power to accept by mailing a letter of acceptance, or otherwise, at any time before 
having notice of the revocation”. 
81 KERR, Ian. Contracts Course Material. Op. cit. [documento eletrônico, multimídia, sem paginação]. 
82 Idem ibidem, p. 21. No caso A. J. Diamond Associates v. City of Halifax (1978), 31 N.S.R. (2d) 510 
(S.C.T.D.), o Tribunal determinou que o anúncio (“advertisement”), feito pela municipalidade em que 
chamava pessoas para fazerem propostas, é, na verdade, um convite a contratar; e não uma oferta, 
propriamente dita. 
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Analisar-se-ão alguns casos que evidenciam estas regras no sistema da Common Law, 

dando ênfase ao Canadá. 

Esta análise é especialmente relevante ao contexto do comércio eletrônico, 

na medida em que uma página da internet, ao divulgar um produto ou serviço, contendo 

uma proposta destinada ao público em geral é uma oferta ao público no sistema brasileiro; 

porém, é um “invitation to treat”, no sistema canadense. 

No caso Canadian Dyers Association Ltda v. Burton,
83  discutiu-se a 

possibilidade de um contrato ser formado através de trocas de correspondências. Portanto, 

este é o leading case sobre o contrato epistolar que no sistema brasileiro está regulado no 

art. 428 do CC, cujos detalhes são abordados a seguir. 

O caso em tela foi trazido à corte pela empresa Canadian Dyers Association 

Ltd, esta empresa estava interessada em adquirir a propriedade do terreno vizinho à sede da 

empresa, que pertencia a um ex-diretor da empresa, Mr. Burton. Por isso, em maio de 

1918, o representante da empresa escreveu e enviou a seguinte oferta ao requerido (Mr. 

Burton): “Com relação à compra desta propriedade (“Av. Hanna, n. 25”), queira fazer a 

gentileza de estabelecer seu preço mínimo. Nós, então, pagaremos o mesmo valor ou 

cobriremos a oferta.”84 

Em resposta, o requerido determinou que o preço mínimo que ele aceitaria 

era um mil seiscentos e cinqüenta dólares ($1,650.00).85 Um ano e meio depois, em 16 de 

outubro de 1919, o representante da empresa enviou outra carta para retomar as 

negociações. O dono do imóvel respondeu, em 21 de outubro de 1919, que o preço dado 

um ano e meio atrás é o mais baixo que se pode chegar, finalizando a carta com uma 

generalização, dizendo que cobraria mais para qualquer outra pessoa. A empresa aceitou, e 

enviou o cheque no valor de $500 (quinhentos dólares). Todavia, o dono do imóvel se 

arrependeu, negando-se a concluir o contrato. Em juízo, alegou que os termos da carta 

anterior eram ambíguos, o que descaracteriza a oferta, e, portanto, o conteúdo da carta não 

                                                 
83 [1920] O.J. No. 138,  47 O.L.R. 259, Ont. S. C.: “Contract - Formation - Sale and Purchase of Land - 
Correspondence - Quotation or Offer - Purchaser Treating Letter as Offer and Accepting it - Conduct of 
Vendor - Description of Subject-matter of Contract.”; julgado em 22 de março de 1920. 
84 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts..., op. cit., p. 18: “With reference to purchasing this 
property (25 Hanna Avenue), kindly state your lowest price. We will then give the same our best 
consideration”. 
85 “Re house 25 Hanna. The lowest price I would care to sell for cash would be $1,650, as anything less 
would not bring me in as good a return on my money as may present rental. I would have sold before, but, 
being a director of the company then, I did not, for obvious reasons. This is the last link between me and my 
old associations.” 
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pode ser vinculativo. Além disso, houve apenas indagações sobre o preço, sem qualquer 

manifestação de intenção inequívoca em concluir o contrato. 

Neste caso, em 22 de março de 1920, o Tribunal decidiu que se tratava de 

oferta feita a pessoa determinada, e, portanto, vinculativa. Deferindo o pedido da empresa, 

ou seja, a execução específica (“specific performance”) para considerar-se efetivada a 

compra e venda do imóvel. Observe-se que este contrato foi concluído através de envios 

sucessivos de comunicações escritas trocadas entre proponente e oblato, consideradas 

como mecanismos hábeis para a formação válida do contrato. 

Em suma, este precedente enfatiza a obrigatoriedade da proposta, desde que 

se possa inferir a intenção do proponente em vincular-se à outra parte. Esta intenção é 

investigada segundo as circunstâncias do caso.86 

O “leading case” britânico, que estabelece a não vinculação do “invitation 

to treat”, é o Pharmaceutical Society of Great Britain vs. Boots Cash Chemists.
87 A corte 

determinou que o fato de deixar os produtos disponíveis em prateleiras (“display of 

goods”) é considerado um “convite a contratar”, e, portanto não vincula o dono da loja.88 

Além disso, discutiu-se se o contrato forma-se quando o consumidor retira o produto da 

prateleira colocando-o em seu carrinho ou cesta de compras, ou quando ele efetua o 

pagamento no caixa. Esta decisão surgiu durante o julgamento do caso que discutia a 

validade de um contrato tendo em vista a licitude do objeto. 

A empresa requerida (“Boots Cash Chemists Southern Ltd.”) 

disponibilizava substâncias químicas sob o sistema “self-service”, em que os preços dos 

produtos (“price tags”) estavam disponibilizados na prateleira junto aos mesmos. 

A questão que deu origem ao julgamento diz respeito: ao fato de uma das 

repartições da farmácia conter substâncias mencionadas na “Parte I” da regulamentação 

sobre substâncias tóxicas, da lei sobre farmácia e substâncias tóxicas (“Pharmacy and 

                                                 
86 [1920] O.J. No. 138,  47 O.L.R. 259, Ont. S. C.: “The true principle is well stated in 35 Cyc., p. 50, citing 
American case: "The question is one of intention; and whether a proposal is to be construed as an invitation 
to deal or as an offer which can be turned into a binding agreement by acceptance depends upon the language 
used and the circumstances of the particular case." 
87 Queen's Bench Division [1952] 2 QB 795: “Poisons - Sale of poisons - Self-service system - Selection of 
articles by customer from shelves - Payment in presence of qualified pharmacist - Pharmacy and Poisons Act, 
1933 (23 & 24 Geo. 5, c. 25), s. 18 (1) (a) (iii). Contract - Offer and acceptance - Sale of goods - Self-service 
- Time of sale.” 
88 KERR, Ian. Contracts Course Material. Op. cit., [documento eletrônico, multimídia, sem paginação]: 
“According to the decision in Boots Cash Chemists, there is no such thing as an offer-for-sale in a retail self-
service store; rather there is only an offer-to-purchase. Thus, the customer is said to be the offeror and the 
store, the offeree”. 
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Poisons Act, 1933”), portanto a venda destas substâncias depende da supervisão de um 

profissional, no caso, farmacêutico.89 

Por isso, a Pharmaceutical Society of Great Britain ingressou com uma 

ação contra a farmácia, alegando o descumprimento da mencionada lei. Em sua defesa, a 

farmácia alegou que as substâncias tóxicas estavam disponibilizadas ao lado do caixa, 

operado pelo farmacêutico, sendo assim, havia supervisão profissional conforme a lei 

requer, podendo negar-se a vender as substâncias tóxicas no momento em que os clientes 

tentassem pagar pelos produtos. 

Dois consumidores retiraram substâncias tóxicas das prateleiras, mas antes 

que eles efetuassem o pagamento, arrependeram-se e devolveram o produto na prateleira. 

A Sociedade dos Farmacêuticos da Grã-Bretanha alegou que este fato viola a legislação 

específica. Discutiu-se a validade deste contrato, tendo em vista a violação da lei 

específica, portanto, acarretaria em ilicitude do objeto. No entanto, o juiz decidiu que tais 

contratos são válidos. Descontente, a Sociedade Farmacêutica Britânica apelou.90 

No caso, o Tribunal decidiu que o sistema de venda à “self-service” é 

parecido com o que ocorre nas livrarias, em que o consumidor pode folhear livros e 

revistas antes de efetivar a compra, pagando pelo produto. E, portanto, até o momento do 

efetivo pagamento, o cliente pode se arrepender:91 

 

I agree with the illustration put forward during the case of a person who 
might go into a shop where books are displayed. In most book-shops 
customers are invited to go in and pick up books and look at them even 
if they do not actually buy them. There is no contract by the 
shopkeeper to sell until the customer has taken the book to the 
shopkeeper or his assistant and said "I want to buy this book" and 
the shopkeeper says "Yes." That would not prevent the shopkeeper, 
seeing the book picked up, Saying: "I am sorry I cannot let you have 
that book; it is the only copy I have got and I have already promised 
it to another customer." Therefore, in my opinion, the mere fact that a 
customer picks up a bottle of medicine from the shelves in this case does 

                                                 
89  Queen's Bench Division [1952] 2 QB 795, disponível In: QUICKLAW [documento eletrônico sem 
paginação]: “On April 13, 1951, at the defendants' premises, two customers, following the procedure outlined 
above, respectively purchased a bottle containing a medicine known as compound syrup of hypo-phosphites, 
containing 0.01 % W/V strychnine, and a bottle containing medicine known as famel syrup, containing 0.023 
% W/V codeine, both of which substances are poisons included in Part I of the Poisons List, but, owing to the 
small percentages of strychnine and codeine respectively, hypo-phosphites and famel syrup do not come 
within the First Schedule to the Poisons Rules, 1949. […] This case turns on the construction of section 18 
(1) (a) (iii) of the Pharmacy and Poisons Act, 1933, but the real question at issue is whether under the self-
service system of trading the sale in fact takes place at the point where the customer takes from the shelves 
the article that he wishes to buy or whether it takes place at the point where the money is paid and the 
pharmacist is stationed.” 
90 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts..., op. cit., p. 21. 
91 Queen's Bench Division [1952] 2 QB 795. In: QUICKLAW [documento eletrônico sem paginação]. 
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not amount to an acceptance of an offer to sell. It is an offer by the 
customer to buy and there is no sale effected until the buyer's offer to 
buy is accepted by the acceptance of the price. The offer, the acceptance 
of the price, and therefore the sale, take place under the supervision of 
the pharmacist. That is sufficient to satisfy the requirements of the 
section, for by using the words "the sale is effected by, or under the 
supervision of, a registered pharmacist" the Act envisages that the sale 
may be effected by someone not a pharmacist. (grifo nosso) 

 

Este caso demonstra, claramente, a distinção entre a força vinculativa da 

oferta ao público vigente no sistema brasileiro e no Common Law, de um modo geral, pois 

este precedente, mesmo sendo proferido pelos tribunais ingleses, é citado nos julgamentos 

canadenses.92 

Deve-se analisar, também, outro caso inglês, também invocado pela 

doutrina e jurisprudência canadense, Carlill vs. Carbolic Smoke Ball Co.,
93  por ser o 

leading case em matéria de “invitation to treat”. 

Neste caso, a empresa requerida, Carbolic Smoke Ball, fez veicular no 

jornal inglês, Pall Mall Gazette, em 13 de novembro de 1891, que se algum consumidor, 

fazendo uso da referida substância (“carbolic”), não se imunizasse da gripe epidêmica ou 

outra doença parecida, faria jus à recompensa de ₤100 (cem libras).94 

Um indivíduo, confiando neste anúncio, comprou a substância e executou o 

tratamento conforme as instruções de uso: três vezes ao dia, iniciando o tratamento em 20 

de novembro de 1891. Dois meses depois, em 17 de janeiro de 1892, ele adoeceu com o 

resfriado específico combatido pelo produto (“influenza”). Desta forma, o requerente 

ingressou com a ação para pleitear a recompensa publicada no jornal. 

A empresa, em sua defesa, alegou que esta publicação não tem caráter 

vinculativo, porque foi uma proposta genérica, ou seja, para o público em geral (“to the 

public at large”), caracterizando-se um mero “convite a contratar”. 

                                                 
92 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts..., op. cit., p. 20 - 25. 
93 Court of Appeal [1893] 1 QB 256. In: QUICKLAW [documento eletrônico sem paginação]: “Contract - 
Offer by Advertisement - Performance of Condition in Advertisement - Notification of Acceptance of Offer - 
Wager - Insurance - 8 & 9 Vict. c. 109 - 14 Geo. 3, c. 48, s. 2.” 
94 O conteúdo do anúncio era: "100l. reward will be paid by the Carbolic Smoke Ball Company to any person 
who contracts the increasing epidemic influenza, colds, or any disease caused by taking cold, after having 
used the ball three times daily for two weeks according to the printed directions supplied with each ball. 
1000l. is deposited with the Alliance Bank, Regent Street, shewing our sincerity in the matter. During the last 
epidemic of influenza many thousand carbolic smoke balls were sold as preventives against this disease, and 
in no ascertained case was the disease contracted by those using the carbolic smoke ball. One carbolic smoke 
ball will last a family several months, making it the cheapest remedy in the world at the price, 10s., post free. 
The ball can be refilled at a cost of 5s. Address, Carbolic Smoke Ball Company, 27, Princes Street, Hanover 
Square, London." In: Court of Appeal [1893] 1 QB 256. In: QUICKLAW [documento eletrônico sem 
paginação]. 
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O Tribunal considerou que ao adquirir o produto, cujo anúncio preconizava 

uma recompensa em caso de falha do medicamento, o contrato se aperfeiçoa. Os juízes 

ressaltaram que não houve revogação da proposta de recompensa. Além disso, o anúncio 

não subordinava a recompensa à exigência de que o consumidor manifestasse sua aceitação 

de forma expressa; portanto, bastou a aquisição do medicamento e a conseqüente execução 

do tratamento conforme as instruções para caracterizar a conclusão do contrato, vinculando 

as partes. 

Este caso demonstra a flexibilidade do Common Law em deliberar sobre os 

efeitos vinculantes de um anúncio publicitário; situação distinta da disponibilização de 

produtos em lojas, como ocorre nas livrarias e nas lojas do tipo “self-service”. 

Além disso, este julgamento revela uma política social, porque dadas as 

conseqüências da constatação de vício do produto, a responsabilização da empresa pelo 

fato justifica-se porque o produto poderia gerar prejuízos econômicos ainda maiores, como 

foi ressaltado por um dos três juízes, o “Lord of Justice”, Mr. Lindley.95 

Após esta análise casuística e doutrinária do Common Law sobre a oferta e o 

convite a contratar, passa-se ao estudo da fase seguinte da formação do contrato, qual seja, 

a aceitação. 

  

 

3.1.2.2 “Acceptance” 
 

A aceitação é uma declaração de vontade receptícia, assim como a oferta; 

ela somente produzirá seus efeitos após ser comunicada ao destinatário, conforme o 

entendimento proferido em Schiller v. Fisher.
96 

Assim como ocorre no Brasil, no Canadá a aceitação somente ocorre 

mediante a completa concordância com os termos da proposta. Se o oblato originário 

modifica algumas condições ou o preço, trata-se, em verdade, de uma contraproposta 

(“counter-offer”); invertendo-se os papéis, o oblato originário torna-se proponente e vice-

versa.97 

Vejamos como a aceitação é disciplinada no Common Law, através da 

análise de alguns precedentes. 

                                                 
95 “It appears to me, therefore, that the defendants must perform their promise, and, if they have be-en so 
unwary as to expose themselves to a great many actions, so much the worse for them.” In: Court of Appeal 
[1893] 1 QB 256. In: QUICKLAW [documento eletrônico sem paginação]. 
96 (1981), 124 D.L.R. (3d) 577. 
97 WADDAMS, S. M. The law of contracts, op. cit., p. 44. 
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Em Livingstone vs. Evans,
98

 o Tribunal afirmou que qualquer alteração feita 

na proposta original implica nova proposta (“counter-offer”), que só produzirá efeitos após 

a sua comunicação ao destinatário, desde que este aceite. 

Trata-se de uma proposta original em que o proponente, T. J. Evans 

(requerido) ofereceu ao requerente um imóvel pelo valor de $1800. No mesmo dia, o 

requerente respondeu ofertando um valor inferior, no caso, $1600. Em seguida, o requerido 

respondeu negando a redução de preço (“Cannot reduce the price”). Finalmente, o 

requerente envia outro telegrama ao requerido aceitando a proposta. 

O Tribunal decidiu com base nos precedentes, que no caso em tela, ao 

modificar o preço, a proposta original perde sua eficácia; e a primeira resposta do 

requerente passou, então, a ser uma nova proposta (contraproposta), que extingue a 

proposta original. Destarte, a contraproposta somente produz efeitos se aceita pelo 

destinatário, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, em última análise, o Tribunal 

decidiu que a primeira proposta (no valor de $1.800) foi extinta pela contraproposta (que 

ofertou o valor de $1.600). Desta forma, a proposta original não pode mais ser aceita pelo 

requerente.99 

Todavia, no caso, a resposta do requerido, “que não pode reduzir o preço”, é 

ambígua, pois ela denota a renovação da primeira oferta. Portanto, esta peculiaridade, fez 

com que o Tribunal afirmasse a renovação da proposta original feita pelo requerido. 

No precedente inglês, Butler Machine Tool Co. vs. Ex-Cell-O Corp.,
100 o 

Tribunal declarou que adições feitas à proposta original equivalem a nova proposta 

(contraproposta). 

Em 23 de maio de 1969, os compradores, interessados em adquirir um 

maquinário fabricado pela empresa Butler Machine Tool Co., receberam o resultado de 

uma cotação de preços com a empresa. Em resposta, a empresa determinou o valor em 

₤75,535 (setenta e cinco mil e quinhentos e trinta e cinco libras) determinando o prazo de 

entrega em 10 (dez) meses. No verso deste papel, havia os termos e condições, que diziam 

                                                 
98 [1925] 4 D.L.R. 769, Alb. S. C. In: QUICKLAW [documento eletrônico sem paginação]: “Contract I D - 
Offer and acceptance - Intervening negotiations - Effect.” 
99 [1925] 4 D.L.R. 769, Alb. S. C. In: QUICKLAW [documento eletrônico sem paginação]: “[...] it has firmly 

established it as a part of the law of contracts that the making of a counter-offer is a rejectin of the original 

offer”. 
100 [1979] 1 All ER 965, [1979] 1 WLR 401. In: QUICKLAW [documento eletrônico sem paginação]: 
“Contract - Offer and acceptance - Counter-offer - Terms and conditions on which contract made - Seller 
offering to sell subject to terms and conditions which were to prevail over buyer's terms - Buyer offering to 
buy subject to own terms and conditions - Seller acknowledging receipt of buyer's order - Whether buyer's 
order a counter-offer - Whether seller's acknowledgment of receipt of buyer’s order an acceptance of a 
counter-offer - Whether contract concluded on buyer's or seller's terms.” 
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prevalecer sobre qualquer outro escrito na ordem de pedido do comprador. Uma destas 

cláusulas conferia ao vendedor o direito de variação do preço unilateralmente até a data da 

entrega. Em 27 de maio,101 a compradora, Ex-Cell-O Corp, respondeu concordando com o 

preço e o objeto, mas fez adições com relação aos custos de instalação, data de entrega, etc. 

Poucos dias depois, em 05 de junho de 1969, a empresa (vendedora) 

completou a ordem do pedido afirmando que o preço estava mantido conforme a cotação 

feita em 23 de maio, e neste documento não havia, no verso, nenhuma cláusula permitindo 

a variação do preço. No entanto, na data da entrega do maquinário, a vendedora exigiu um 

valor adicional de ₤2,892 (duas mil e oitocentos e noventa e duas libras), montante que a 

compradora se negou a pagar. 

Diante disto, a vendedora ingressou em juízo pleiteando o adicional, além 

de perdas e danos, fundamentando seu pedido na cláusula de variação de preço constante 

do verso do documento da cotação feita em 23 de maio. 

Quanto à existência do contrato, o Tribunal declarou não haver dúvida.  No 

entanto, o Tribunal entendeu que a resposta da compradora de 05 de junho, por conter 

adições aniquila a proposta original da vendedora. Portanto, semelhantemente ao art. 431 

do CC/02, as adições de quaisquer espécies à proposta original equivalem em 

contraproposta. Destarte, no caso em análise, a vendedora respondendo à contraproposta 

feita pela compradora anuiu com os termos estabelecidos pela compradora abrindo mão de 

seus termos, como a cláusula de variação de preço.102 

Este caso evidencia o fenômeno denominado “battle of the forms”, oriundo 

da diversidade dos formulários utilizados pelos vendedores e compradores durante a fase 

de negociação. Diante desta diversidade, surge a polêmica questão de se dar prevalência de 

um formulário sobre o outro, tendo em vista as diferenças entre o formulário da ordem de 

pedido e o formulário do reconhecimento do pedido.103 

                                                 
101 Idem ibidem: “The buyers, Ex-Cell-O, replied on 27th May 1969 giving an order in these words: 'Please 
supply on terms and conditions as below and overleaf.' Below there was a list of the goods ordered, but there 
were differences from the quotation of the sellers in these respects: (i) there was an additional item for the 
cost of installation, £ 3,100; (ii) there was a different delivery date: instead of 10 months, it was 10 to 11 
months.  Overleaf there were different terms as to the cost of carriage, in that it was to be paid to the delivery 
address of the buyers; whereas the sellers' terms were ex warehouse.  There were different terms as to the 
right to cancel for late delivery.” 
102 [1979] 1 All ER 965, [1979] 1 WLR 401. In: QUICKLAW [documento eletrônico sem paginação]: O Juiz 
Lord Denning recebeu a apelação dando ganho de causa à compradora, concluindo: “And, as a matter of 
construction, I think the acknowledgment of 5th June 1969 is the decisive document.  It makes it clear that 
the contract was on the buyers' terms and not on the sellers' terms: and the buyers' terms did not include a 
price variation clause. I would therefore allow the appeal and enter judgment for the buyers.” 
103 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts…, op. cit., p. 62 – 63. 
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Há duas regras: - “the first shot rule”, ou seja, prevalecem as cláusulas que 

se qualificam como “supremas”, acima de todas as outras (“supremacy clause”); ou – “the 

last shot rule” (“the performance rule” ou “the last past the post rule”), mediante a qual 

se considera o segundo formulário uma contraproposta que pode ser aceita pela parte que 

inicia a execução do contrato. 

Em suma, as regras sobre aceitação e contraproposta do Common Law estão 

de acordo com as já expostas quando comentamos o Civil Law, no qual o Brasil e o Código 

Civil de Québec inserem-se. 

 

 

3.1.2.3 “Consideration” 
 

Outro requisito da formação do contrato é a denominada “consideration”, 

que vigora nos sistemas do Common Law. De acordo com este sistema, só existe contrato 

entre as partes, além da manifestação de vontade convergente, se houver alguma troca 

entre as partes.104 

Portanto, a noção de “consideration” está intimamente ligada à troca de 

valores (“quid pro quo”). Em outras palavras, este elemento é essencial para se distinguir 

entre as promessas de caráter contratual (“contractual promises”) daquelas feitas sem 

seriedade suficiente para vincular contratualmente as partes (“gratuitous promises”).105 

A definição de “consideration” é extraída do precedente inglês, Currie vs. 

Misa. 
106

. 

“Lizardi & Co” era correntista do “Banco Currie” (“Glyn, Mills, Currie & 

Co”) e estava com a conta bancária negativa. Em 11 de fevereiro de 1875, a empresa 

“Lizardi” vendeu quatro títulos negociáveis para o Sr. Misa, com o vencimento para o dia 

14 de fevereiro. Tendo em vista o alto valor devido pela empresa “Lizardi” a seu Banco, 

em que um dos sócios era o Sr. Currie (autor da ação), a empresa foi pressionada para 

reduzir o débito, pagando algum valor. Então, a empresa “Lizardi” entregou ao Banco a 

ordem de pagamento emitida pelo Sr. Misa, para pagar à empresa “Lizardi” ou ao portador. 

                                                 
104 WADDAMS, S. M. The law of contracts..., op. cit., p. 82: “A bargain is not formed merely by mutual 
assent. There must be some exchenge of values. Something must be given or promised in exchange for the 
promise sought to be enforced”. 
105 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts…, op. cit., p. 173. KERR, Ian. Contracts…, op. cit. 
[documento eletrônico multimídia sem paginação]. 
106 (1875), L.R. 10 Ex. 153 (Ex. Ch.), affd 1 App. Cas. 554. In:QUICKLAW [documento eletrônico sem 
paginação]. 
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O sócio do Banco, Sr. Currie, ao descobrir estas negociações, ingressou com uma ação 

contra o Sr. Misa para que este honrasse a ordem do pagamento, que fora sustada por ele. 

Este foi o pano de fundo para que um dos juízes do caso, sua Excelência 

Lush, elaborasse a definição jurídica de “consideration”, que é empregada até os dias 

atuais. Além disso, este julgamento alterou, inclusive, a Lei denominada “Bill of exchange 

e cheques” (codificada, hodiernamente, na “Bills of Exchange Act 1909”), determinando 

que uma dívida anteriormente existente possa ser considerada como “consideration” 

suficiente para criar uma relação contratual entre as partes. No caso, o débito negativo da 

conta corrente da empresa “Lizardi” representa o interesse do sócio do Banco credor, Sr. 

Currie, a cobrar do devedor da empresa, sua devedora, determinado valor. Este interesse 

constitui o liame entre o Sr. Currie e o Sr. Misa. 

Em suma, neste caso, o Juiz Lush trouxe a célebre definição de 

“consideration”,
107 entendida como “algum direito, interesse, lucro ou benefício de uma 

parte ou alguma renúncia (“forbearance”), em detrimento, perda, responsabilidade 

assumida pela outra parte.” 

Em síntese, a “consideration” pode ser prestada de diversas formas, a saber: 

um benefício,  um direito, uma renúncia, etc. 

Além disso, o seu elemento não precisa ser necessariamente adequado, basta 

que seja suficiente. Em outras palavras, o Tribunal diante das circunstâncias de cada caso 

concreto decidirá se houve ou não “consideration”.
108 

Da mesma forma que a doutrina de Québec critica arduamente a “causa” da 

obrigação (art. 1.371) e a “causa” do contrato (art. 1.410), a doutrina do Common Law o 

faz com relação à “consideration”, por ser inútil na grande maioria dos casos.109 

No entanto, o fornecedor que queira realizar contratos disponibilizando seus 

produtos e serviços pela internet, deve atentar à “consideration” do Direito anglo-saxão; 

que neste ponto, distingue-se da dogmática contratual brasileira. 

 

 

 

 

                                                 
107 (1875), L.R. 10 Ex. 153 (Ex. Ch.), affd 1 App. Cas. 554. In:QUICKLAW [documento eletrônico sem 
paginação]. “A valuable consideration, in the sense of the law, may consist either in some right, interest, 
profit, or benefit accruing to the one party, or some forbearance, detriment, loss, or responsibility, given, 
suffered, or undertaken by the other”. [tradução livre] 
108 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts…, op. cit., p. 173. 
109 Idem ibidem, loc. cit. 
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3.1.3 Silêncio como manifestação de vontade 
 
 

Em algumas circunstâncias, a aceitação pode ser estabelecida mediante o 

silêncio do oblato, quando a lei assim o permitir. No Brasil, segundo Washington de 

Barros Monteiro,110 o silêncio por si só não implica aceitação, pois se deve atentar aos atos 

das partes, mesmo que haja cláusula cominatória na proposta. 

Neste ponto, o art. 432 do CC/02111 é extremamente problemático, repetindo 

o disposto no art. 1.084 do CC/16.112 Não se admite o silêncio, tomado isoladamente, como 

algo suficiente para a conclusão do contrato. 

O atual art. 432 do CC/02, repetindo o dispositivo do revogado CC/16, 

ignorou o que dispõe o atual art. 111 do CC/02,113 que traz a regra de que o silêncio não 

importa anuência automaticamente114 a menos que tal anuência esteja de acordo com as 

circunstâncias do negócio, denominado pela doutrina.115 

O art. 111 do CC/02 vai ao encontro do art. 39, inc. III do CDC.116 Neste 

sentido, não se consideram as cláusulas, por exemplo, que dizem considerar aceito o cartão 

de crédito ou outro produto, se não forem devolvidos dentro de certo prazo. Esta prática 

comercial é, inclusive, expressamente vedada pela legislação específica.117 

No mesmo sentido, Caio Mário da Silva Pereira 118  utiliza a expressão 

“silêncio conclusivo”, ou seja, o silêncio capaz de criar direitos e obrigações é interpretado 

à luz da vontade e conduta das partes (art. 111 do CC/02). 

                                                 
110 Op. cit., p. 19: “Assim, quem recebe um jornal com o aviso de que se não o devolver será tido como 
assinante não pode ser considerado juridicamente vinculado, para efeito de pagar o preço da assinatura, 
porque seu silêncio não pode ser interpretado como manifestação de vontade, já que nada o obriga a devolver 
jornal não encomendado. O proponente não pode impor a falta de resposta como aceitação de sua oferta.” 
111 “Art. 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a 
tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa.” 
112 “Art. 1084 - Se o negócio for daqueles, em que se não costuma a aceitação expressa, ou o proponente a 
tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa.” 
113 “Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for 
necessária a declaração de vontade expressa.” 
114 Não vigora mais a regra canônica “qui tacet consentire videtur”, segunda a qual, quem cala consente. Esta 
regra foi abandonada pelo direito romano, segundo o qual “qui tacet non atque fatetur; sed tamen verum este 

um non negare”, ou seja, quem cala nem sempre consente; mas é certo que não nega. 
115  GOMES, Orlando. Contratos..., op. cit., p. 60: “Aceita-se, atualmente, a doutrina do silêncio 

circunstanciado, segundo a qual o silêncio vale como vontade positiva ou negativa, conforme as 
circunstâncias, inferido o consentimento, pelo intérprete, do comportamento omisso da parte”. 
116 “Art. 39 -É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...]III - enviar 
ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; 
[...]Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese 
prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.” 
117 MONTEIRO, Washington de Barros. Op. cit., p. 19. 
118 Op. cit., p. 36 - 37. 



 402 

Quanto a isto, Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda119 já alertava para o 

fato de que ninguém é obrigado a responder a oferta que receba. Por esta razão, não se 

pode interpretar todo silêncio como manifestação tácita de vontade. Deve-se distinguir 

entre a “tacitude stricto sensu” e o “silêncio”. A primeira pressupõe atos dos quais se possa 

inferir a manifestação de vontade da parte, enquanto que o silêncio é a ausência de tais 

atos. 

Portanto, a correta interpretação que se deve dar ao art. 432 do CC/02 é a 

possibilidade da aceitação tácita ou silêncio conclusivo; não se pode aceitar o silêncio 

absoluto. 

Esta interpretação também é feita a partir da leitura do art. 1.394 do Código 

Civil de Québec, que diz: 

 

Art. 1.394. Le silence ne vaut pás acceptation, à moins qu’il n’en résulte 
autrement de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances 
particulières, tels les usages ou les relations d’affaires antérieures. 

 

A doutrina quebequense120 ressalta que, em matéria contratual, não vigora o 

adágio “quem cala consente”. No entanto, em algumas hipóteses, o silêncio pode importar 

em aceitação quando a lei expressamente assim o preveja, como, por exemplo, no caso da 

fiança na locação (art. 1.944) e no mandato (art. 2.137). 

Semelhantemente, no Common Law o silêncio como manifestação de 

vontade é interpretado restritivamente.121 

Portanto, no julgamento da ação Selectmove Ltd. (Re)
122 , o Tribunal 

entendeu que o silêncio da Fazenda Pública não importa em anuência à proposta de 

transação do débito tributário feita pela Selectmove Ltd.: 

 

The judge, however, compulsorily wound up the company upholding the 
Revenue's submissions: (i) that no agreement had been concluded by the 
Revenue's silence in response to the proposal; and (ii) that even if there 
had been an agreement there had been no consideration therefore.  The 
company's alternative argument that by reason of the agreement between 

                                                 
119 Tratado…, Tomo XXXVIII. Op. cit., p. 24 – 25. 
120 KARIM, Vincent. Op. cit., p. 142 – 143. 
121 WADDAMS, S. M. The law of contracts..., op. cit., p. 65: “Ordinarily, therefore, silence will not operate 
as an acceptance even though the offeree should prove an intention to accept. This is not a technicality but 
part of the requirement of a bargain. No reasonable person, on receiving a proposal that looks for a reply, 
considers the bargain concluded until the manifestation of assent. Nor will a reasonable offeror ordinarily 
consider that silence on the part of the offeree manifests the latter’s acceptance”. 
122 [1995] 1 W.L.R. 474 (C.A.); aplicando o precedente: Felthouse v. Bindley (1862), 11 C.B. (N.S.) 869, 142 
E.R. 1037. 
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the company and the Revenue, the latter were estopped from enforcing 
the debt was also rejected by the judge on the ground that there had been 
no agreement or promise by the Revenue to give rise to an estoppel.  The 
company appealed contending that the collector had ostensible authority 
to accept the proposal and had conveyed the Revenue's acceptance by his 
subsequent silence.  It further contended that its promise to pay an 
existing liability had amounted to good consideration on the ground that 
the Revenue would derive practical benefits from the agreement. 

 

Este é outro aspecto que deve ser revisto em face da realidade do comércio 

eletrônico, tendo em vista o acúmulo de informação em que diante do recebimento de 

várias mensagens, inclusive spams, o usuário ficará desprotegido se o seu silêncio for 

interpretado amplamente como aceitação. 

No entanto, no Brasil, esta questão é solucionada pelo mencionado art. 39, 

inc. III e par. único do CDC. Já no Common Law, por sua vez, o silêncio é interpretado 

com ressalvas, recaindo na casuística. 

 

 

3.1.4 Conduta como manifestação de vontade 
 

Uma vez ressalvada a hipótese de se atribuir ao silêncio conclusivo a 

possibilidade de inferir a vontade da parte, deve-se atentar ao fato de que, por vezes, a 

manifestação de vontade da parte é exteriorizada por um comportamento. 

De sorte que se deve distinguir declaração tácita, ou seja, aquela que 

resulta de “atos, atitudes ou comportamentos incompatíveis, segundo os casos, com certa 

concordância ou com certa discordância” 123  e declaração implícita, que decorre da 

interpretação da manifestação de vontade exteriorizada.124 

Ou como prefere outra parte da doutrina, 125  declarações tácitas 

correspondem a manifestações indiretas da vontade, ou seja, aquela que deduz da conduta 

                                                 
123 RÁO, Vicente. Ato Jurídico: Noção, pressupostos, elementos essenciais e acidentais. O problema do 
conflito entre os elementos volitivos e a declaração. 4. ed. 2. tir. anotada, rev. e atual por Ovídio Rocha 
Barros Sandoval. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 121: “De um modo voluntário de proceder, 
revelado como fato exterior, a experiência infere (facta concludentia) que aquele que o pratica, ou mantém, 
assim manifesta ou declara uma vontade inconciliável, por força do princípio de contradição, com uma 
vontade oposta”; No mesmo sentido: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado..., tomo 
XXXVIII, op. cit., p. 22. 
124 RÁO, Vicente. Ibidem, p. 122; ; GOMES, Orlando. Contratos..., op. cit., p. 62: “A declaração implícita é 

declaração indireta, contida numa declaração direta, que pode ser expressa.” (admitida por conseqüência 
lógica) 
125 GOMES, Orlando. Contratos..., op. cit., p. 61 – 62. 
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do declarante (“facta concludentia”). Em outras palavras, a vontade do indivíduo é 

inferida de comportamentos concludentes. 

Portanto, no Civil Law, admite-se que a manifestação de vontade seja 

inferida dos comportamentos das partes, semelhante ao que ocorre no Common Law. 

No caso canadense, Hamilton Gear and Machine Co. Ltd. v. Lewis Bros. 

Ltd.
126

 analisou-se o comportamento como forma de manifestação de vontade. 

Conforme a doutrina construída pelos casos do Common Law, a conduta 

pode representar concordância com os termos contratuais. No entanto, o proponente não 

pode impor ao oblato determinado comportamento que, sem a intenção de contratar, o 

oblato deva realizar.127 

Neste caso,128 por exemplo, o Tribunal decidiu que se o proponente não 

condiciona à validade da aceitação de determinada maneira, então, a conduta do oblato que 

garante a contratação é equivalente à aceitação em si. 

A possibilidade de aceitar um contrato pela conduta deve ser analisada com 

cautela no comércio eletrônico, em que, geralmente, atribui-se à conduta de clicar em 

determinado ícone ou baixar algum programa a aceitação aos termos contratuais (este 

tópico é abordado em detalhes no capítulo 4). 

 

 

3.2 Momento da conclusão do contrato 
 

Outro ponto relevante neste estudo comparativo diz respeito ao momento a 

partir do qual o contrato produz seus efeitos, obrigando as partes contratantes. Esta análise 

toma enormes proporções, quando a contratação ocorre através de meios de comunicação 

que imponha um lapso temporal entre as subseqüentes manifestações de vontade das 

partes. 

Assim, o momento inicial dos efeitos vinculantes do contrato será diferente 

caso o meio de comunicação seja instantânea (contratos entre presentes) ou não-

instantânea (contratos entre ausentes). 

                                                 
126 [1924] 3 D.L.R. 367 (Ont. S.C.A.D.). 
127 WADDAMAS, S. M. The Law of Contracts..., op. cit., p. 65 - 66: “Conduct may constitute acceptance, 
but an offeror cannot impose on the offeree by specifying that conduct which might be engaged in without 
contractual intent shall have the effect of operating as an acceptance of the offeror’s terms.” 
128 [1924] 3 D.L.R. 367 (Ont. S.C.A.D.), p. 370 – 371: "[…]if an offer … does not require acceptance in any 
particular way, then such conduct by the person to whom it is made as warrants the inference … of 
acceptance … is equivalent to acceptance". 
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3.2.1 Civil Law: 

 

O Direito Civil brasileiro distingue os contratos entre presentes (inter 

praesentes) e entre ausentes (inter absentes). Os primeiros são formados com o contato 

imediato das partes; portanto, a aceitação não segue imediatamente à proposta feita, pouco 

importando se as partes estejam em cidades distantes ou se moram na mesma rua. Os 

contratos entre ausentes, por sua vez, são aqueles em que, pelo meio de comunicação 

empregado, há um intervalo entre a proposta e a aceitação.129 

O critério a ser adotado não tem nenhuma ligação com a localização 

geográfica das partes, mas tão-somente, com a possibilidade ou não de resposta imediata 

(presentes) ou postergada (ausentes). Este é o critério adequado, tendo em vista o avanço 

dos meios de comunicação. Por isso, parece-nos mais adequado à terminologia utilizada 

pelo Common Law, a seguir analisada, que utiliza o termo “comunicação instantânea” e 

“comunicação não-instantânea”. 

Na primeira hipótese, consideram-se presentes as partes que mantenham 

contato imediato, pois o meio de comunicação utilizado permite o contato direto, e. g. 

contratos celebrados por telefone. Neste caso, os efeitos do contrato são produzidos 

instantaneamente (art. 428, I do CC/02130).131 

Na segunda hipótese, consideram-se ausentes, os contratantes quando a 

comunicação entre eles é intermediada por um lapso temporal, e. g. contratos celebrados 

por correspondência (contrato epistolar) ou por telegrama. Neste caso, a lei diz que a 

proposta deixa de ser obrigatória se transcorrido o prazo suficiente sem que a resposta do 

oblato chegue ao conhecimento do proponente (art. 428, inc. II do CC/02132). 

Os contratos entre ausentes ou à distância merecem maior atenção da 

doutrina e do aplicador do Direito, tendo em vista os diversos conflitos decorrentes deste 

                                                 
129  GOMES, Orlando. Contratos…, op. cit., p. 80; DINIZ, Maria Helen. Tratado..., op. cit., p. 76; 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso…, op. cit., p. 20. 
130  “Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi 
imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de 
comunicação semelhante;” 
131  GOMES, Orlando. Contratos…, op. cit., p. 80; DINIZ, Maria Helen. Tratado..., op. cit., p. 76; 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso…, op. cit., p. 20; SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de 

Direito Civil. Vol. III, op. cit., p. 113. 
132 “II - se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao 
conhecimento do proponente;” 
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tipo de relação contratual.133 Por isso, o Legislador brasileiro preocupou-se em regular a 

matéria no art. 434 do CC/02, que será analisado a seguir. 

 

 

3.2.1.1 Contrato entre ausentes: o impacto da Teoria da Expedição no 

comércio eletrônico 

  

Há alguns sistemas que pretendem definir o momento da conclusão do 

contrato entre ausentes. 

O sistema da cognição ou da informação determina que o contrato 

conclui-se no momento em que o proponente toma conhecimento do conteúdo da 

aceitação.134 Este sistema foi adotado pelo Código Civil austríaco (art. 862135), argentino 

(art. 1.151136) e italiano (art. 1.326137). Para parte da doutrina, este sistema é o melhor sob 

o ponto de vista da lógica jurídica.138  Outra parte139  a critica por ser impraticável, na 

medida em que tal entendimento geraria uma situação de vaivém de comunicação em 

escala interminável. 

O outro é o sistema da agnição ou da declaração e tem por fundamento a 

exteriorização da vontade da parte. Em outras palavras, o contrato se conclui no momento 

em que “a vontade se afirmou por um ato exterior”, pois neste momento “ela se reveste de 

aparência perceptível e hábil a ser o termo de uma relação de direito”.140  

Para minimizar a objetividade deste sistema, formularam-se três teorias a 

respeito. A teoria da declaração propriamente dita141  determina como momento da 

conclusão do contrato o ato em que o aceitante formula a resposta, por exemplo, redigindo 

o e-mail. Esta teoria leva à situação de vincular o proponente no momento em que o oblato 

está redigindo a aceitação, sem que o proponente tivesse conhecimento disso e de seu 

                                                 
133 A corrente pandectista do século XIX já identificou a questão do momento da conclusão contratual como 
a mais relevante do direito contratual. Cf. CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 68. 
134 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso..., op. cit., p. 114. 
135 “Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch” (ABGB), § 862. 
136 “ARTICULO  1.151.-    La  oferta  o propuesta hecha verbalmente no se  juzgará aceptada si no lo fuese 
inmediatamente;  o  si  hubiese sido  hecha  por  medio  de  un agente, y éste volviese sin una aceptación 
 expresa.” 
137 “Art. 1326 Conclusione del contratto - Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta 
ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).” 
138 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso..., op. cit., p. 20. 
139 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso..., op. cit., p. 114. 
140 Idem ibidem, loc. cit. 
141 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso..., op. cit., p. 21; GOMES, Orlando. Contratos..., op. cit., p. 
81. 
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conteúdo. Portanto, a crítica que se faz é quanto à impossibilidade de se conceber que 

alguém se vincule sem ter conhecimento da “constituição do vínculo”. 

A teoria da expedição ou da transmissão, em resposta a esta crítica, 

determina que o simples fato de redigir a aceitação não é suficiente, sendo preciso remetê-

la ao proponente, uma vez “realizado esse ato, presume-se que o contratante fez tudo 

quanto estava ao seu alcance, tudo quanto dele dependia para externar a aceitação.”142 

A teoria da recepção, por sua vez, afirma que a conclusão do contrato dá-

se no momento em que a resposta positiva do oblato chega materialmente às mãos do 

policitante. Esta é a teoria adotada pelo BGB.143 

Esta teoria, também, é adotada pelo Código Civil de Québec, no art. 

1.387, 144  que estabelece como momento de conclusão do contrato o recebimento da 

aceitação (teoria da recepção). Uma única regra é adotada pela dogmática contratual de 

Québec, quer sejam ausentes, quer sejam presentes.145 

Diversamente, o CC/02 brasileiro filiou-se aos adeptos da teoria da 

expedição no art. 434, que diz: 

 

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. (grifo nosso) 

 

Washington de Barros Monteiro146 elogia este dispositivo, pois a teoria da 

expedição é, “[...] a que melhor se afeiçoa às necessidades da vida e à natureza das coisas. 

De acordo, pois, com o nosso sistema legal, não basta escrever a resposta favorável, é 

preciso remetê-la (art. 434 do Cód. Civil de 2002): os contratos por correspondência 

epistolar, ou telegráfica, tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida”. 
                                                 
142 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso..., op. cit., p. 21. 
143 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 55: “A escolha do legislador do BGB pela teoria da 
recepção solucionou também a questão da fixação do momento da conclusão do contrato inter absentes. [...] 
Sendo o contrato inter praesentes, o liame jurídico que une os contraentes perfaz-se, no caso de troca oral de 
declarações, no instante em que a aceitação é entendida pelo proponente, e no caso de troca de mensagens 
registradas por escrito, no momento em que a aceitação pode ser lida pelo proponente.” “§ 147. [time for 
acceptance] (1) An offer made to a person who is present may be accepted only immediately. This applies 
also to an offer made by one person to another by telephone. (2) An offer made to a person who is not present 
may be accepted only up to the moment when the offerer may expect to receive an answer under ordinary 
circumstances.” 
144 “Art. 1.387 Le contra test formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu aù cette acceptation 
est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de 
réserver leur accord sur certains éléments secondaires." 
145 KARIM, Vincent. Op. cit., p. 120. 
146 Op. cit., p. 21. 
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Assim, na dogmática contratual brasileira, o contrato forma-se no momento 

em que o oblato envia a sua aceitação, ressalvado o direito de retrato do oblato, desde que 

a retratação chegue antes ou simultaneamente à aceitação (art. 433 do CC/02). Se ele não 

dispõe de meio algum nesse sentido, ou se o meio empregado falha, o contrato está 

concluído. 

Além disso, o inc. II do art. 434 do CC/02 estabelece que se o proponente 

tiver se comprometido a esperar a resposta, o contrato não se conclui com a expedição, 

mas após o recebimento da resposta pelo proponente. 

Por fim, se as partes tiverem predeterminado um prazo para a aceitação, o 

contrato aperfeiçoar-se-á após este prazo convencionado pelas partes (inc. III do art. 434 

do CC/02). Esta regra pode ocasionar alguns problemas, por exemplo, o caso em que o 

oblato envie a mensagem à noite do último dia do prazo, mas que o proponente só venha a 

tomar conhecimento no dia seguinte, quando abrir sua caixa de e-mails. Nesta hipótese, 

sustentamos a tese de que se aplicando a teoria da expedição, o oblato observou o prazo 

convencionado; sendo que o proponente diligente, consultaria seu e-mail antes do 

encerramento do prazo para verificar se a proposta foi aceita, e, portanto, constatando que 

o contrato fora concluído, surtindo os efeitos. 

A solução brasileira é muito semelhante à regra canadense e norte-

americana da “dispatch rule”, pela qual o contrato forma-se quando o oblato expedir a 

aceitação e no momento em que o fizer. 

De acordo com esta teoria, um contrato torna-se perfeito quando o oblato 

efetivamente envia a aceitação, isto é, quando ele clica no ícone da página da internet do 

fornecedor manifestando sua anuência, ou quando ele envia o e-mail contendo a sua 

resposta positiva. 

A vantagem desta teoria é a desnecessidade de se provar o momento em que 

a mensagem chega à esfera de domínio do destinatário. No entanto, não se pode, a partir 

desta constatação, ter uma idéia equivocada de que não se requer o conhecimento da 

aceitação para a conclusão do contrato. A aceitação é declaração de vontade receptícia, 

portanto, requer-se que o proponente tome conhecimento dela. Na verdade, o que ocorre é 

a fixação retroativa do momento da conclusão do contrato.147 

O comércio eletrônico depara-se com estes diversos sistemas jurídicos que 

são adotados pelos países, sem haver uma uniformidade. Por isso, todas as leis comentadas 

                                                 
147 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 80. 
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no capítulo 1 estabelecem um critério uniforme. A título de exemplo, a Lei Uniforme sobre 

Comércio Eletrônico da CNUDMI, em seu art. 15, estabelece que o momento do 

recebimento da mensagem eletrônica é definido quando ela entra no sistema de informação 

fora do controle de quem a expediu. Assim, o contrato eletrônico forma-se no momento em 

que a aceitação entra no sistema de informação alheio ao controle do oblato, ou seja, ela 

ingresse no sistema de informação do proponente, passando a ser acessível por este. 

Parece, portanto, ter se filiado à teoria da recepção adotada pelo BGB e pelo Código Civil 

de Québec. 

 
 

3.2.1.2 Contrato entre presentes: o impacto da omissão do Código Civil 
brasileiro no comércio eletrônico 

 

O CC/02 foi omisso quanto à contratação inter praesentes, constituindo-se 

em fator de insegurança no comércio eletrônico, pois é muito comum utilizar meios de 

comunicação semelhantes ao telefone como, por exemplo, os sistemas de comunicação em 

tempo real. Desta forma, considera-se concluído instantaneamente o contrato celebrado 

entre presentes. 

O Legislador brasileiro não regulamentou a matéria, provavelmente, por 

aceitá-la como uma situação tão simples, fazendo-se desnecessária uma regulamentação 

específica.148 

O art. 428, inc. I do CC/02 apenas menciona que entre presentes a aceitação 

deve ser imediata (assim como no Direito alemão e no canadense), no entanto, não 

estabelece o lugar, nem o momento em que o contrato reputar-se-á formado. Esta omissão 

acarreta diversas polêmicas quanto à determinação da lei aplicável e do juízo competente. 

Para solucionar este dilema, o Código Civil de Québec estabelece a teoria 

da recepção seja qual for o meio de comunicação. Portanto, entre presentes, considera-se 

concluído o contrato no momento em que o proponente receba a aceitação. 

No Direito alemão, a solução enveredou pela distinção que deve ser feita 

entre mensagens corpóreas (em que a declaração de vontade é corporificada em um suporte 

físico, e. g. documento escrito); e as mensagens não-corpóreas (e.g. telefone), que se 

esvaem após sua exteriorização. 

                                                 
148  SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso..., op. cit., p. 113; PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
Instituições..., op. cit., p. 46; GOMES, Orlando. Op. cit., p. 80; DINIZ, Maria Helena. Curso…, op. cit., p. 
71; CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 84. 
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As primeiras, por estarem materializadas, podem ser revistas pelo 

destinatário sempre que julgar necessário. O mesmo não ocorre com as mensagens não-

corpóreas. Sendo assim, a doutrina alemã requer o efetivo conhecimento destas mensagens 

(não-corpóreas), enquanto, para as mensagens corpóreas basta a chegada ao destinatário 

(não se requer o conhecimento fático do conteúdo da mensagem). Esta solução vai ao 

encontro das necessidades da sociedade de informação, pois: 

 

[...] Na transposição desses princípios às declarações de vontade 
transmitidas pela Internet a pessoas consideradas presentes (por Relay 

Chats), deve-se levar em consideração que a mensagem transmitida 
por escrito permanece registrada na tela do computador. Basta, 
então, para caracterizar a sua ‘chegada’, que ela apareça na tela do 
computador do destinatário, sendo a este possível lê-la e, caso deseja, 
salvá-la ou mesmo imprimi-la. Diferente é, contudo, o caso em que os 
usuários da Internet se comunicam interativamente por meio de 
equipamentos como microfone e fone de ouvido, uma vez que as 
declarações transmitidas oralmente não são em regra registradas, o 
que faz com que elas se tornem eficazes apenas com a efetiva tomada de 
conhecimento por parte do destinatário. (grifo nosso)149 
 

Em suma, segundo a dogmática contratual brasileira, o contrato formado 

entre presentes, se a proposta, feita sem prazo, não for imediatamente aceita, não haverá 

contrato algum.150 O inc. I do art. 428 do CC/02 considera o contrato entre presentes, o 

contrato formado por telefone, trazendo uma abertura ao sistema na parte final, na medida 

em que possibilita a extensão deste conceito às partes que contratam “por meio de 

comunicação semelhante” ao telefone. No entanto, não se estabelece o momento nem o 

local da conclusão do contrato. Tal omissão representa um obstáculo ao bom desempenho 

do comércio eletrônico, por causar insegurança jurídica quanto à determinação do 

momento e local da conclusão do certame, e, conseqüentemente, gera dúvidas acerca da lei 

aplicável e do Tribunal competente, tendo em vista a globalização econômica que marca as 

práticas comerciais na era digital. 

 

 

3.2.2 Common Law: o impacto do meio de comunicação 

 

Diversamente, portanto, os países do Common Law atentos ao fato de que o 

critério para se estabelecer se o contrato se dá entre presentes ou entre ausentes é 

                                                 
149 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 72. 
150 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso..., op. cit., p. 113. 
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justamente o meio de comunicação adotado pelas partes, que possibilita ou não o contato 

imediato, distinguem os meios de comunicação instantânea e os não-instantânea para se 

definir o momento da conclusão do contrato. 

A comunicação é fator de enorme relevância à formação do vínculo 

contratual, pois a vontade das partes devem se exteriorizar através de algum meio de 

comunicação. Em outras palavras, a comunicação pode ser verbal, escrita, por gestos ou 

mímicas, etc. 

Os meios de comunicação estão em constante evolução, tendo em vista o 

desenvolvimento científico da matéria. Por esta razão, o Common Law, construído com 

base em precedentes, confere aos juízes e tribunais maior flexibilidade para analisar em um 

caso concreto se a comunicação empregada pelas partes pode ser considerada instantânea 

ou não. 

A dificuldade de prefixar uma regra única que comporte todos os fatos 

sociais deve-se ao fato da extensa gama de variação dos meios de comunicação. Neste 

aspecto, a comunicação escrita comporta diversas variações, tendo em vista o meio de 

comunicação empregado. Por exemplo, pode-se comunicar por carta (contrato epistolar), 

por telegrama, por fax, por e-mail, por outros meios que, sendo instantâneo, as partes 

escrevem algo para manifestar sua vontade (e. g. Relay Chats, como o Messenger da 

Microsoft). 

Portanto, a formação do contrato por correspondência, ou outro meio 

semelhante, adquire incontestável relevância no comércio eletrônico, haja vista a utilização 

da internet como meio de comunicação em massa para a realização de negócios. Assim, 

tendo em vista a evolução dos meios de comunicação, é imperiosa a reestruturação de 

alguns conceitos tradicionais sobre o tema, tais como momento de formação do contrato, 

atrasos com a transmissão, etc. Sobre este tema em específico, os tribunais do Common 

Law já têm decidido, formando diversos precedentes. 

Tradicionalmente, a oferta e a aceitação eram instrumentalizadas ora por 

meios de comunicação instantânea, tais como telefone, ora por meios de comunicação não-

instantânea, como telegrama, carta, etc. 

Hodiernamente, contudo, as novas tecnologias, como a internet, 

impossibilitam a criação de regras fixas devido à sua complexidade; ou seja, ao mesmo 

tempo em que se possibilita a comunicação instantânea (ou em tempo real) por meio de 

relay chats; possibilita-se, também, a comunicação não-instantãnea através de e-mails e 

das ofertas ao público em páginas da internet. 
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Em suma, o sistema do Common Law ressalta a impossibilidade de 

estabelecer uma regra fixa sobre a matéria aplicável ao comércio eletrônico. O fornecedor, 

que opte em disponibilizar seus produtos e serviços pela internet, deve levar em conta os 

riscos de uma mensagem transmitida por e-mail, por exemplo, de estar vinculado mesmo 

desconhecendo tal situação. Ora, esta situação ocorre igualmente nas comunicações 

escritas, tendo como suporte material o papel; no entanto, isto é mais comum de ocorrer 

quando o suporte material da vontade estiver consubstanciado em meio eletrônico, diante à 

difusão deste meio de comunicação na sociedade de informação massificada. 

No Canadá, as regulamentações do comércio eletrônico das províncias e 

territórios, desenvolvidas a partir da lei modelo UECA sobre comércio eletrônico (cf. 

subcapítulo 1.4.3.1), não exigem qualquer outro requisito além do envio eletrônico dos 

dados. No entanto, a doutrina canadense sugere, para maior segurança, que além da 

transmissão eletrônica da mensagem, seja acompanhada de outra forma materializada em 

papel como, por exemplo, enviando um fax.151 

Todavia, esta não é a solução imposta pelos tribunais, haja vista seus efeitos 

contraproducentes. Em outras palavras, se a transmissão eletrônica de dados surgiu como 

facilitador do comércio globalizado, o reenvio da comunicação em suporte material do 

papel significa trabalho dobrado, e, portanto, negativa da eficiência e da validade das 

comunicações eletrônicas. 

 

 
3.2.2.1 Meio de comunicação instantânea 
 

Fala-se em meio de comunicação instantânea para significar os contratos 

formados entre partes presentes, ou seja, meios de comunicação que possibilitem a 

interação imediata (como se as partes estivessem “face a face”). Na Dogmática brasileira, 

fala-se em contratos entre presentes (art. 428, inc. I do CC/02), que devem ser aceitos 

imediatamente, porém, é omissa ao se estabelecer o momento da conclusão do contrato. 

Diversamente, o Common Law traz regra para esta hipótese. 

Assim, o direito canadense determina como regra geral, para se definir o 

momento da conclusão do contrato celebrado por meio de comunicação instantânea, a 

“Receipt Rule” (Teoria da Recepção). Em outras palavras, o contrato forma-se onde e 

                                                 
151 KERR, Ian; MCLNNES, Mitchell; VANDUZER, J. Anthony; CARMODY, Chi. Managing the Law: The 

Legal Aspects of Doing Business. Toronto: Prentice Hall, 2003. p. 380. 
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quando a aceitação for recebida pelo proponente.152 Todavia, semelhantemente à doutrina 

brasileira, a canadense ressalta que, nas situações entre pessoas presentes (meio de 

comunicação instantânea), não há maiores problemas em se definir o local e o momento da 

conclusão do contrato, tendo em vista a sua formação imediata.153 

No Direito alemão,154 por exemplo, a distinção é feita da seguinte forma: 

mensagens corpóreas e mensagens não-corpóreas. As primeiras são aquelas que se 

materializam, e. g., em uma carta entregue pessoalmente pelo declarante ao destinatário 

(escrita); as segundas, por sua vez, esvaem-se, e. g. como a manifestação verbal. Na última 

hipótese, o Direito alemão exige o efetivo conhecimento do conteúdo da declaração pelo 

destinatário; incumbindo ao declarante o ônus de certificar-se de que o destinatário 

efetivamente entendeu o conteúdo da mensagem. 

Quanto aos meios de comunicação pós-modernos, não se pode definir uma 

regra concreta. Dependerá de se verificar, caso a caso, se a comunicação permite uma 

interação imediata entre as partes.155 

Tradicionalmente, os tribunais do Common Law vêm afirmando esta regra, 

como ocorreu no caso inglês, Brinkibon Ltd. vs. Stahag Stahl und Stahl 

Warenhandelsegesellshaft mbH.
156

 O Tribunal firmou o precedente quanto à aplicação da 

regra geral da recepção a um contrato formado por sucessivas ligações telefônicas e uso de 

telex entre o oblato residente em Londres e o proponente, em Viena. As partes alegavam, 

conforme seus interesses, que o contrato deve ser considerado formado em Londres; e, a 

outra parte, em Viena. 

O Tribunal inglês considerou que o telex, assim como o telefone, permite a 

interação face a face entre as partes, e por isso, aplica-se a regra geral, receipt rule. Em 

outras palavras, o contrato reputou-se formado onde e quando o proponente, que residia em 

Viena, recebeu a aceitação, tomando conhecimento de seu conteúdo. 

 
 
 
                                                 
152 KERR, Ian. Contracts Course Material, op. cit., [documento multimídia sem paginação]. 
153 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts..., op. cit., p. 90: “The general rule, it is hardly necessary 
to state, is that a contract is formed when acceptance of an offer is communicated by the offeree to the 
offeror. And if it is necessary to determine where a contract is formed (as to which I have already 
commented) it appears logical that this should be at the place where acceptance is communicated to the 
offeror. In the common case of contracts, whether oral or in writing inter paresentes, there is no difficulty”. 
154 GAMBOGI, Ana Paula. Contratos…, op. cit., p. 46. 
155 WADDAMS, S. M. op. cit., p. 70. 
156 [1983] 2 A.C. 34, [1982] 2 W.L.R. 264, [1982] 1 All E.R. 293 (H.L.). Disponível em: QUICKLAW 
[documento eletrônico sem paginação]. 
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3.2.2.2 Meio de comunicação não-instantânea 
 

A regra mencionada supra não se aplica quando o contrato for formado 

através de uso de um meio de comunicação não-instantânea, como correspondência, 

telegrama, etc. Nestas hipóteses, aplica-se a regra conhecida por “Postal Acceptance” ou 

“Dispatch Rule”
157

, segundo a qual o contrato forma-se onde e quando a aceitação é 

despachada (Teoria da Expedição).158 

No caso Marshall vs. Jameison,
159

 o Tribunal enfrentou alguns aspectos 

acerca da aceitação da oferta por telegrama.160 

Na cidade de Clinton, o requerente ofereceu no início de setembro o preço 

de 94 centavos pela bushel161 (medida do trigo) pelo trigo no sistema F.O.B. Esta proposta 

foi aceita em 9 de setembro, mas o requerente não queria mais o trigo. Em 11 de setembro, 

o requerente enviou o telegrama contendo a seguinte proposta: "Will take your wheat at 94 

cents, f.o.b. Answer." No mesmo dia, o requerido respondeu, dizendo, "Will accept your 

offer 94. Send directions about shipping." Ora, o requerimento das instruções de entrega 

implica em alteração da proposta original, pois já mencionava o sistema F.O.B.  

É indiscutível no sistema da Common Law a possibilidade de realizar 

transações comerciais através de envio de telegramas. Neste caso, aplicando-se a “dispatch 

rule”, o contrato formou-se em Clinton, onde residia o requerente. 

A consagração desta regra deu-se em Adams vs. Lindsell.
162

 As partes 

estavam contratando (compra e venda) via correspondência. A proposta dizia aguardar a 

resposta pelo Correio, sem determinar um prazo, mas devendo este ser o prazo razoável. 

No caso, o oblato endereçou equivocadamente a carta, contendo sua aceitação. Por conta 

disso, houve um atraso excessivo para que a aceitação chegasse ao proponente. No entanto, 

o Tribunal entendeu que o proponente responde pelo atraso, pois foi ele quem indicou o 

endereço errado ao oblato, concluindo que o contrato formou-se no momento em que a 

aceitação foi postada pelo oblato.163 

 

                                                 
157 Nos Estados Unidos, esta teoria é mais conhecida por “mailbox rule”; no Canadá, por “acceptance rule”. 
158 WADDAMS, S. M. The law of contracts..., op. cit., p. 70. 
159 [1877] O.J. No. 56, 42 U.C.R. 115, Ont. C. of Queen's Bench. In: QUICKLAW [documento eletrônico sem 
paginação]: “Contract to deliver wheat f.o.b. the cars -- Duty to provide cars -- Contract by telegrams.” 
160 Ementa: “Contract to deliver wheat f.o.b. the cars -- Duty to provide cars -- Contract by telegrams.” 
161 “s. unidade de medida usada nas bolsas de futuros americanas para grãos e frutas”. Tradução disponível 
em: <http://www.babylon.com/definition/Bushel/Portuguese>. Acesso em: 20 de dez. de 2008. 
162 [1818], 1 B & Ald. 681, 106 E.R. 250 (K.B.). 
163 WADDAMS, S. M. Op. cit., p. 71. 
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3.3 Local da formação dos contratos 
 

Este é outro tema que chama a atenção do doutrinador, tendo em vista o 

crescente número das relações entre pessoas que residam em locais distintos, característica 

dos contratos telemáticos. A polêmica gira em torno da definição da lei aplicável em cada 

caso, bem como da determinação do juízo competente. Estas inquietações são marcantes 

no comércio eletrônico (cf. cap.5). 

Portanto, a fixação do local da formação dos contratos é problemática nos 

contratos à distância, em que as partes residam em cidades distintas, notadamente, na 

esfera do consumo em massa, em que o estabelecimento do fornecedor encontra-se em 

uma cidade e os consumidores residam em cidades distintas. A União Européia 

regulamentou este impasse através da Dir. 97/7/CE sobre contratos à distância, que foi 

transposta aos países membros (cf. subcapítulo 1.3.4.2). Destarte, este diploma legal 

comunitário define o que se entende por contrato eletrônico no art. 2, nestes termos:164 

 

Article 2 - Definitions  
For the purposes of this Directive: 
(1) 'distance contract` means any contract concerning goods or services 
concluded between a supplier and a consumer under an organized 
distance sales or service-provision scheme run by the supplier, who, for 
the purpose of the contract, makes exclusive use of one or more means 
of distance communication up to and including the moment at which the 
contract is concluded; 

 

Em suma, há uma proteção maior quando o contrato à distância for 

celebrado entre um consumidor, de um lado e o fornecedor, do outro. No entanto, o CDC 

brasileiro foi omisso na disciplina jurídica quanto à forma de contratar, deixando os 

consumidores ainda mais vulneráveis na realidade do comércio eletrônico, estando, por 

conseguinte, na contramão das legislações de diversos países, como é o caso da Província 

canadense de Québec. 

 

 

                                                 
164 “Artigo 2º - Definições. Para efeitos da presente directiva (sic), entende-se por: 1. Contrato à distância, 
qualquer contrato relativo a bens ou serviços, celebrado entre um fornecedor e um consumidor, que se integre 
num sistema de venda ou prestação de serviços à distância organizado pelo fornecedor, que, para esse 
contrato, utilize exclusivamente uma ou mais técnicas de comunicação à distância até à celebração do 
contrato, incluindo a própria celebração.” Versão traduzida para português de Portugal disponível em: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0007:PT:HTML>. Acesso em: 19 
de set. de 2008. 
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3.3.1 Civil Law: 

 

Tradicionalmente, o CC/02 brasileiro traz uma regra no art. 435, 165 

estabelecendo o local onde o contrato foi proposto como o lugar da celebração. 

Esta regra segue o art. 434 do CC/02 que disciplina o momento da 

conclusão do contrato entre ausentes (teoria da expedição). Assim, o art. 435 do CC/02 

restringe-se apenas aos contratos entre ausentes? 

Parte da doutrina entende que esta regra vale, também, para os contratos 

considerados entre presentes por ficção legal como, por exemplo, os contratos celebrados 

por telefone.166 

Neste ponto, a Dir. 97/7/CE acima referida foi mais técnica, pois ela não se 

restringe a determinado meio de comunicação; mas seu âmbito de aplicação é definido 

pelo fato de estarem as partes distantes em decorrência da utilização de um ou mais meios 

de comunicação à distância. Este é, portanto, o entendimento que deve prevalecer. Pouco 

importa se a ficção legal do sistema jurídico brasileiro considera as partes presentes ou 

não, mas a incidência destas regras ocorre quando as partes utilizarem um meio de 

comunicação à distância, como é o caso do uso do telefone em qualquer fase da 

contratação. 

Desta forma, sustentamos a tese de que esta regra é aplicada por analogia 

aos contratantes que, embora contratem através de comunicações instantâneas, residam em 

cidades diversas. 

Quando tiver algum elemento internacional, seja uma das partes estrangeira, 

ou a própria prestação tiver de ser executada em outro país, deve-se recorrer às regras do 

Direito Internacional Privado. No Brasil, a LICC (Decreto-lei n. 4.657, de 04 de setembro 

de 1942) estabelece, no §2º do art. 9º,167 que a lei aplicável é aquela que vigora no local 

onde as obrigações se constituíram; reputando-se constituídos os contratos onde residir o 

proponente. 

Observe-se que este critério está em harmonia com o critério adotado pelo 

art. 435 do CC/02. Todavia, este critério vai de encontro à tutela dos direitos dos 

consumidores, visto pelo sistema com a parte mais vulnerável da relação. Isto porque o já 

mencionado art. 30 do CDC determina o fornecedor como proponente. 
                                                 
165 “Art. 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto.” 
166 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 82. 
167 “Art. 9º - Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. [...]§ 2º. 
A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.” 
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Diferentemente, o Legislador quebequense, atento a este inconveniente, 

determina no art. 21168 da Loi sur La protection de consommateur a regra segundo a qual 

se reputa concluído o contrato no domicílio do consumidor. Esta é inclusive a solução 

uniforme adotada pela União Européia na Dir. 97/7/CE, sobre contratação à distância (cf. 

subcapítulo 1.3.4,2) e, também, no art. 3º do Protocolo de Santa Maria (cf. subcapítulo 

1.3.5.4). Portanto, o Brasil requer uma alteração legislativa neste sentido, ou seja, para 

incluir algumas regras específicas sobre a proteção do consumidor na contratação à 

distância (sobre isto cf. cap. 7). 

Para minimizar os efeitos reversos à tutela dos consumidores, a doutrina169 

sustenta a aplicação, nestes casos, do art. 101 do CDC, que estabelece como aplicável a lei 

mais favorável ao consumidor. Este tema será abordado em detalhes nos subcapítulos 4.7.4 

e 4.7.6 e capítulo 5. O intuito nesta fase do trabalho é apenas expor a comparação 

dogmática do problema. 

No Código Civil de Québec, por sua vez, a regra geral, aplicada aos 

particulares e empresários entre si, está prevista no art. 1.387, comentado supra, que 

determina que o contrato reputa-se formado no lugar onde a aceitação é recebida. Esta 

regra é única, isto é, vale tanto para determinar o momento da conclusão do contrato, 

quanto o local. 

Em última análise, entre particulares e empresários, o contrato à distância 

reputa-se formado no local onde o proponente residir, pois este é o local onde recebeu a 

aceitação. Contudo, esta regra é afastada diante de uma relação jurídica de consumo que, 

na Província de Québec, reputa-se concluído o contrato no domicílio do consumidor. É 

preciso comparar, então, como esta questão é tratada no Common Law. 

 

 

3.3.2. Common Law: 

 

Já foi mencionado no subcapítulo 3.2.2.2, o critério adotado para se definir 

o momento e o local da conclusão do contrato formado através de meio de comunicação 

instantânea (“two-way communication”) é o do recebimento da aceitação pelo proponente 

(“receipt rule”).170 Em outras palavras, na hipótese de comunicação instantânea, o contrato 

                                                 
168 “Le contrat à distance est réputé comme conclu à l`adresse du consommateur". 
169 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos…, op. cit., p. 131 – 132. 
170 WADDAMS, S. M., op. cit., p. 76 – 77.  
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reputa-se formado no local onde o proponente receber a aceitação. Esta regra vai ao 

encontro com a regra estabelecida pela legislação quebequense. 

No entanto, se as partes utilizarem um meio de comunicação não-

instantânea, reputa-se formado o contrato no local onde a aceitação é expedida (“dispatch 

rule”).171 Neste caso, a solução das províncias e dos territórios canadenses do Common 

Law diverge da solução estabelecida na Província de Québec. 

Semelhantemente, a regra adotada pelo Common Law canadense coincide 

com a que se adota no Brasil, no que se refere à definição do momento da formação do 

contrato, porque o local, como se mencionou anteriormente, é determinado pelo local onde 

o contrato é proposto. Ora este é o resultado da aplicação da receipt rule. 

Contudo, em todos estes ordenamentos jurídicos, esta regra não é cogente. 

Portanto, as partes podem estabelecer de maneira diversa. Isto ocorre, por exemplo, quando 

se estabelece uma cláusula de eleição de foro (cf. subcapítulo 4.7.4). 

Quanto às relações de consumo, mesmo no Common Law, há 

regulamentação específica nos Estatutos. Por exemplo, na Província de Ontário, a lei já 

comentada, “Consumer Protection Act 2002”, na seção 2(1), 172  a qual é aplicável às 

relações de consumo tratadas na Província de Ontário, sendo que o consumidor ali resida. 

Em última análise, a lei aplicável é a lei que vigora no domicílio do consumidor. Este 

posicionamento coincide com diversas normas de Direito Internacional Privado em matéria 

de consumo, como o art. 3º do Protocolo de Santa Maria, na América Latina.  

 

 

 

3.4 Plano da validade: aspectos gerais 
 

 

A partir do momento em que a proposta é totalmente aceita pelo oblato, o 

contrato existe. Resta, então, analisá-lo sob o plano da validade. 

 

 

 

                                                 
171 KERR, Ian. Contracts course…, op. cit., [documento multimídia sem paginação]. 
172 "Application. 2(1) Subject to this section, this Act applies in respect of all consumer transactions if the 
consumer or the person engaging in the transaction with the consumer is located in Ontario when the 
transaction takes place”. 



 419 

3.4.1 Civil Law: 

 

 Os requisitos de validade estão disciplinados no art. 104 do CC/02, a saber: 

capacidade das partes; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma 

prescrita ou não defesa em lei. 

Quanto à forma, vigora o princípio da liberdade de forma, ou seja, as partes 

podem escolher livremente a forma pela qual irão celebrar determinado negócio jurídico. 

No entanto, se a lei prevê forma específica esta passa a ser da substância do ato. Neste 

contexto, o fato de as partes escolherem um meio eletrônico na realização do certame, não 

caberá ao Direito negar-lhe validade tão-somente por ser digitalizado. Além disso, uma 

reforma no Direito brasileiro mostra-se necessária para, semelhantemente ao que ocorre 

nas legislações estrangeiras (cf. capítulo 1), adotar-se o princípio da equivalência; ou seja, 

quando a lei exigir que certo negócio jurídico seja celebrado por escrito, o documento 

eletrônico deve ser considerado meio hábil e equivalente ao documento por escrito. 

No mesmo sentido, o art. 1.385 do Código Civil de Québec estabelece o 

princípio da liberdade de forma: 

 

Art. 1.385. Le contrat se form par Le Seul échange de consentement 
entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en 
outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à 
sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à 
une forme solennelle. 
Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. 

 

O descumprimento da forma exigida em lei acarreta a nulidade do negócio 

jurídico nos termos do art. 166, inc. IV do CC/02. O mesmo ocorre na legislação 

quebequense (art. 1.416).173 

Quanto à capacidade das partes, o sistema jurídico brasileiro estabelece a 

idade a partir da qual se atinge a capacidade (de fato ou de exercício) para a realização de 

negócios da vida. Assim, a partir de 18 anos de idade completos, o indivíduo pode adquirir 

direitos e obrigações (art. 4º, inc. I do CC/02). Em Québec, também, estabelece-se 18 anos 

para a aquisição da maioridade.174 

                                                 
173 “Tout contrat qui n’est pás conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de 
nullité." 
174 “Art. 153. L’âge de La majorité est fixé à dixhuit ans. La personne, jusqu’alors mineure, devient capable 
d’excercer pleinement tous sees droits civils". 
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Além da idade, outros fatores podem diminuir a capacidade de fato (art. 4º 

do CC/02)175 ou, até mesmo, eliminá-la (art. 3º do CC/02).176 Quanto às conseqüências 

jurídicas, no sistema brasileiro dependem do grau de incapacidade do agente: se o agente 

for absolutamente incapaz, o negócio jurídico é nulo (art. 166, inc. I do CC); se o agente 

for relativamente incapaz, o negócio jurídico é anulável (art. 171, inc. I do CC). 

Em Québec, o sistema é da proteção do maior segundo a cláusula geral do 

art. 256,177 deixando ao intérprete a avaliação de cada caso concreto; porém em qualquer 

hipótese, a incapacidade deve ser sempre decretada em favor do incapaz. Esta deve ser a 

única motivação nos termos da 2ª alínea deste dispositivo. 

Esta é uma ameaça à validade dos contratos eletrônicos, porque não se pode 

verificar com certeza se a outra parte contratante é plenamente capaz, tendo em vista o 

fenômeno da “despersonalização” do contrato, não há o mínimo de contato entre as partes 

que possibilitem tal diagnóstico. Uma possível solução é exigir o número do cartão de 

crédito, cujo titular é a outra parte contratante para se comprovar a sua maioridade civil. 

No entanto, a conseqüência jurídica prevista no art. 163178 do Código Civil 

de Québec é mais amena, ou seja, o negócio jurídico praticado por menor desacompanhado 

de seu representante legal só pode ser anulado se o menor provar que houve prejuízo ou 

que foi lesionado.179  

Outra causa de anulabilidade ou nulidade no sistema jurídico brasileiro diz 

respeito aos vícios do consentimento.  

Em síntese, os vícios do consentimento são: - erro (art. 138 – 144 do 

CC/02); - dolo (art. 145 – 150 do CC/02); - coação (art. 151 – 155 do CC/02); - estado de 

perigo (art. 156 do CC/02); e, - lesão (art. 157 do CC/02). Todos podem acarretar a 

anulabilidade do negócio jurídico nos termos do art. 171, inc. II do CC/02. Mas há outros 

denominados vícios sociais, a saber: - fraude contra credores (art. 158 – 165 do CC/02); e, 

                                                 
175 “Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis 
e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, 
tenham o discernimento reduzido; III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; IV - os 
pródigos.” 
176 “Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I - os menores de 
dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento 
para a prática desses atos; III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.” 
177 “256.  Les régimes de protection du majeur sont établis dans son intérêt; ils sont destinés à assurer la 
protection de sa personne, l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils. 
L'incapacité qui en résulte est établie en sa faveur seulement." 
178 “163.  L'acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur sans l'autorisation du conseil de tutelle, alors que 
celle-ci est requise par la nature de l'acte, ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la 
demande du mineur, que s'il en subit un préjudice.” 
179 KARIM, Vincent. Op. cit., p. 232 – 233. 
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- simulação (art. 167 do CC/02). A conseqüência legal da fraude contra credores, assim 

como os vícios do consentimento, é a anulabilidade (art. 171, inc. II do CC/02); 

diversamente, para os casos de simulação, a lei prevê a nulidade (art. 167 do CC/02); 

ressalvada a possibilidade de conversão do negócio jurídico (art. 170 do CC/02). 

Semelhantemente, o Código Civil de Québec previu a possibilidade de 

demandar a nulidade do contrato, caso haja vício do consentimento (art. 1.407).180 Este 

dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 1.419 do Código Civil de 

Québec. 181  Portanto, os vícios do consentimento acarretam a nulidade relativa ou 

anulabilidade dos negócios jurídicos.182 

A investigação da disciplina dos vícios da vontade é de extrema 

importância, haja vista a realidade do comércio eletrônico. O subcapítulo 4.2.2 dedica-se à 

matéria detalhadamente, pois a doutrina moderna sobre o tema vem destacando a 

problemática em torno dos conflitos entre a vontade real do agente e a sua declaração. 

 

 

3.4.2 Common Law: 

 

Quanto à validade dos negócios jurídicos, o sistema canadense é bem 

parecido com o sistema brasileiro. Por exemplo, a ratio para que se estabeleça a figura da 

incapacidade civil é a proteção da parte mais fraca. Assim, como no Brasil, o sistema 

jurídico canadense tem por objetivo, não só a proteção dos menores e pessoas debilitadas 

pela redução do discernimento, mas, também, a proteção dos demais indivíduos que 

contratam com menores, muitas vezes, sem o saber; outras, por se tratar de contratos 

necessários (contratos de fato). Em síntese, a regra é semelhante à brasileira, ou seja, 

contratos realizados com menores são anuláveis, salvo os contratos necessários, aqueles 

que têm por objeto a educação e outras necessidades básicas.183 

                                                 
180 “1407.  Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur 
provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou 
encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux 
dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer.” 
181 “1419.  La nullité d'un contrat est relative lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose 
pour la protection d'intérêts particuliers; il en est ainsi lorsque le consentement des parties ou de l'une d'elles 
est vicié.” 
182 KARIM, Vincent. Op. cit., p. 237. 
183 WADDAMS, S. M. The law of contracts..., op. cit., p. 471; BOYLE, Christine; PERCY, David R. 
Contracts…, op. cit., p. 764. 
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Quanto à maioridade civil no sistema canadense, há variação conforme a 

província e o território. Em Ontário,184 por exemplo, a maioridade (“age of majority”) é 

alcançada aos 18 anos de idade (assim como em Québec). 

Outrossim, os que têm alguma deficiência mental (“mental incompetence”) 

são considerados incapazes e, portanto, carecedores da mesma proteção conferida aos 

menores. 185  Esta tutela foi reconhecida no caso Hart v. O’Connor,
186  pois o Tribunal 

reconheceu que a outra parte tinha conhecimento da falta de discernimento completo 

daquela com quem contratou. 

Além da falta de capacidade, reconhece a possibilidade de desvincular a 

parte do que se obrigou pelo contrato quando o seu consentimento tenha sido viciado 

(“contractual defects”). 

Os defeitos do contrato podem acarretar em anulação (“voidable”)
187 ou em 

nulidade (“null and void”) do negócio jurídico, assim como no sistema brasileiro. No 

entanto, a terminologia dos vícios do consentimento, estruturados no Common Law, nem 

sempre corresponde à que se adota no Civil Law. 

Semelhantemente à regra brasileira, são exemplos de defeitos do contrato: o 

erro (“mistake” e “misrepresentation”); o estado de necessidade e de perigo (“duress”); e, 

o dolo (“undue influence”), todos tem por base a teoria da “unconscionability” (cf. 

subcapítulo 2.2.4).188 

 

 

3.5 Cláusulas e condições contratuais 

 

Além das possíveis causas de anulação do negócio jurídico como um todo, 

deve-se analisar, comparativamente, a dogmática sobre a disciplina jurídica das nulidades e 

anulabilidades de cláusulas contratuais específicas. 

                                                 
184 WADDAMS, S. M. ibidem, loc. cit. 
185  Idem ibidem p. 477: “Mental incompetence is a comparative concept and can vary from certifiable 
insanity to something not much worse than commercial naiveté. […] Some cases have suggested that relief is 
only available if the party seeking enforcement knows of the other’s mental incompetence, or at least, ought 
to know of it”. 
186 [1985] A.C. 1000, 2 All E.R. 880 (P.C.) 
187 Não confundir com o vocábulo “null and void” ou somente “void”, que significa nulidade (nulo). 
188 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts…, op. cit., p. 585, 716 e 722; WADDAMS, S. M., op. 

cit., p. 219 e ss. 
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Em linhas gerais, as cláusulas contratuais podem estar expressas no contrato 

ou implícitas, hipótese em que requer uma interpretação pelas partes e pelo juiz. Não se 

podem confundir os adjetivos, expresso e escrito, pois não são expressões sinônimas. 

Assim, um contrato celebrado verbalmente pode conter cláusulas expressas e implícitas. 

Não se pode negar, no entanto, que um certame escrito (materializado em 

papel e assinado de próprio punho) gera maior segurança até mesmo por questões 

probatórias. Isto porque os certames verbais esvaem-se, enquanto que a escrita permanece 

(“verba volant, scripta manet”).189 

Este estudo é relevante, pois a internet, como meio de comunicação, permite 

ambas as situações; por exemplo, o uso de e-mails materializa as declarações; mas o uso de 

chats em que os indivíduos utilizam microfones (semelhante ao telefone), não. Além disso, 

os contratos de adesão eletrônicos podem veicular cláusulas abusivas, requerendo maior 

intervenção do Estado, como o fez a União Européia, através da Dir. 93/13/EEC (cf. 

subcapítulo 1.3.4.1), que veda a inserção de cláusulas descritas, exemplificativamente, em 

seu anexo.190 

                                                 
189  “as palavras voam e os escritos permanecem”, tradução disponível em: 
<http://www.direitonet.com.br/dicionario_latim/x/98/11/981/>. Acesso em: 20 de dez. de 2008. 
190 “TERMS REFERRED TO IN ARTICLE 3 (3) 1. Terms which have the object or effect of: (a) excluding 
or limiting the legal liability of a seller or supplier in the event of the death of a consumer or personal injury 
to the latter resulting from an act or omission of that seller or supplier; (b) inappropriately excluding or 
limiting the legal rights of the consumer vis-à-vis the seller or supplier or another party in the event of total or 
partial non-performance or inadequate performance by the seller or supplier of any of the contractual 
obligations, including the option of offsetting a debt owed to the seller or supplier against any claim which 
the consumer may have against him; (c) making an agreement binding on the consumer whereas provision of 
services by the seller or supplier is subject to a condition whose realization depends on his own will alone; 
(d) permitting the seller or supplier to retain sums paid by the consumer where the latter decides not to 
conclude or perform the contract, without providing for the consumer to receive compensation of an 
equivalent amount from the seller or supplier where the latter is the party cancelling the contract; (e) 
requiring any consumer who fails to fulfill his obligation to pay a disproportionately high sum in 
compensation; (f) authorizing the seller or supplier to dissolve the contract on a discretionary basis where the 
same facility is not granted to the consumer, or permitting the seller or supplier to retain the sums paid for 
services not yet supplied by him where it is the seller or supplier himself who dissolves the contract; (g) 
enabling the seller or supplier to terminate a contract of indeterminate duration without reasonable notice 
except where there are serious grounds for doing so; (h) automatically extending a contract of fixed duration 
where the consumer does not indicate otherwise, when the deadline fixed for the consumer to express this 
desire not to extend the contract is unreasonably early; (i) irrevocably binding the consumer to terms with 
which he had no real opportunity of becoming acquainted before the conclusion of the contract; (j) enabling 
the seller or supplier to alter the terms of the contract unilaterally without a valid reason which is specified in 
the contract; (k) enabling the seller or supplier to alter unilaterally without a valid reason any characteristics 
of the product or service to be provided; (l) providing for the price of goods to be determined at the time of 
delivery or allowing a seller of goods or supplier of services to increase their price without in both cases 
giving the consumer the corresponding right to cancel the contract if the final price is too high in relation to 
the price agreed when the contract was concluded; (m) giving the seller or supplier the right to determine 
whether the goods or services supplied are in conformity with the contract, or giving him the exclusive right 
to interpret any term of the contract; (n) limiting the seller's or supplier's obligation to respect commitments 
undertaken by his agents or making his commitments subject to compliance with a particular formality; (o) 
obliging the consumer to fulfill all his obligations where the seller or supplier does not perform his; (p) 
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3.5.1 Civil Law: cláusulas abusivas e sua regulamentação pelo Código de 

Defesa do Consumidor 

 

Semelhantemente ao rol da Dir. 93/13/EEC sobre as cláusulas abusivas 

(“unfair terms”), o art. 51 do CDC estabelece o rol exemplificativo191 (“entre outras”) das 

cláusulas abusivas, que são nulas de pleno direito, mesmo que sejam inseridas 

expressamente no contrato.192 

As cláusulas nulas exemplificadas na dogmática brasileira são: 

Art. 51 -São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do 
fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou 
impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo 
entre o fornecedor e o consumidor-pessoa jurídica, a indenização poderá 
ser limitada, em situações justificáveis; 
II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, 
nos casos previstos neste Código; 
III - transfiram responsabilidades a terceiros; 
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; 
V – [...] (Vetado) 
VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; 
VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem; 
VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio 
jurídico pelo consumidor; 
IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, 
embora obrigando o consumidor; 
X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço 
de maneira unilateral; 
XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem 
que igual direito seja conferido ao consumidor; 
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua 
obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor; 
XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou 
a qualidade do contrato, após sua celebração; 
XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais; 

                                                                                                                                                    
giving the seller or supplier the possibility of transferring his rights and obligations under the contract, where 
this may serve to reduce the guarantees for the consumer, without the latter's agreement; (q) excluding or 
hindering the consumer's right to take legal action or exercise any other legal remedy, particularly by 
requiring the consumer to take disputes exclusively to arbitration not covered by legal provisions, unduly 
restricting the evidence available to him or imposing on him a burden of proof which, according to the 
applicable law, should lie with another party to the contract.” 
191 NERY JÚNIOR, Nelson. Da proteção contratual; Disposições Finais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. 
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. rev., ampl. e 
atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 493 – 627; p. 562; MARQUES, Cláudia Lima. 
Contratos..., op. cit., p. 790; BONATTO, Cláudio. Código de Defesa do Consumidor: cláusulas abusivas nas 

relações contratuais de consumo. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 43 – 44. 
192 NERY Jr., Nelson. Ibidem, p. 518. 
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XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor; 
XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias 
necessárias. 

 

Este rol é bem parecido com aquele estabelecido no anexo da Dir. 

93/13/EEC, o que nos leva a concluir pela sua uniformidade, que sendo meramente 

exemplificativo, diante as circunstâncias de um caso concreto, pode-se reconhecer 

judicialmente a abusividade de uma cláusula não prevista neste rol. 

Ressaltem-se os incisos, IV e XV, por serem cláusulas gerais, que 

reafirmam o critério da lei de mencioná-las em numerus apertus. O primeiro menciona a 

abusividade de quaisquer cláusulas contrárias à boa-fé e eqüidade; o segundo, por sua vez, 

alarga o rol para abranger quaisquer cláusulas contrárias ao sistema de proteção ao 

consumidor. 

No Direito Civil “comum” brasileiro, não há regramento de cláusulas 

abusivas no geral, pois o art. 187 do CC/02, quando proíbe o abuso de direito, 

caracterizando-o como ato ilícito, não pode ser confundido com as cláusulas abusivas em si 

mesmas.193 Todavia, nos contratos de adesão, o art. 424 do CC/02194 diz serem nulas as 

cláusulas que importem em renúncia antecipada de direito que resulte da própria natureza 

do negócio. 

No entanto, a lei pode invalidar determinadas cláusulas haja vista o art. 317 

do CC/02, quando for o caso; ou, ainda, em hipóteses específicas, como a possibilidade de 

alterar a cláusula contratual do contrato de locação que estabeleça o pagamento da multa 

integral seja qual for a época em que o locatário rescinda o contrato, determinando que tal 

pagamento seja feito proporcionalmente ao tempo de vigência do contrato (art. 571 do 

CC/02).195 

A “Loi sur la protection du consommateur” disciplina, nos arts. 215 e ss., 

as práticas comerciais, vedando alguns comportamentos desleais do fornecedor. No 

entanto, não há um rol exemplificativo de cláusulas abusivas como o faz o ordenamento 

jurídico comunitário europeu e o brasileiro. Porém, há previsão de cláusulas proibidas 

                                                 
193 NERY JÚNIOR, Nelson. Da proteção contratual, op. cit., p. 558. 
194 “Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito 
resultante da natureza do negócio”. 
195 “Art. 571. Havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador 
reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-
la ao locador, senão pagando, proporcionalmente, a multa prevista no contrato.” 
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(“stipulation interdite”), sec. 08 – 15 em que se proíbem as cláusulas desproporcionais,196 

consideradas abusivas, hipótese em que ao consumidor cabe a escolha entre pedir a 

decretação da nulidade do contrato ou a redução da desproporção. 

Outra cláusula abusiva é a estipulação liberatória em favor do fornecedor 

(seção 10), 197  a cláusula mediante a qual o fornecedor pode estabelecer direitos e 

obrigações unilateralmente (seção 11), 198  a cláusula que submeta o consumidor à 

arbitragem (seção 11.1)199 e a cláusula que imponha o pagamento de taxas não estipuladas 

no contrato (seção 13).200 

O sistema brasileiro de controle judicial e administrativo das cláusulas 

abusivas desempenha um relevante papel na sociedade de massa. Embora o controle 

administrativo, previsto no art. 51, § 3º do CDC, tenha sido vetado, este controle pode ser 

feito com base no art. 129, inc. III da CF/88.201 

 

 

3.5.2 Common Law: a previsão dos “unfair terms” em estatutos e impacto 

da doutrina da “unconscionability” 

 

Já foi ressaltado que o Common Law estrutura-se nos precedentes, sem 

excluir as leis específicas sobre determinada matéria, os denominados “estatues” (esta 

fonte do direito do Common Law, designada por “estatutory Law”).202 

No que diz respeito à disciplina jurídica das cláusulas abusivas, estas leis 

específicas regulam a matéria. Além disso, a doutrina da “unconscionability” (já analisada 

                                                 
196  “TITRE I - CONTRATS RELATIFS AUX BIENS ET AUX SERVICES. CHAPITRE I - 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Nullité du contrat, réduction des obligations. 8.  Le consommateur peut 
demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre 
les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du 
consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante." 
197 “10.  Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait 
personnel ou de celui de son représentant." 
198 “11.  Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de décider unilatéralement: a) que le 
consommateur a manqué à l'une ou l'autre de ses obligations;  b) que s'est produit un fait ou une situation." 
199  “11.1.  Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d'imposer au consommateur l'obligation de 
soumettre un litige éventuel à l'arbitrage, soit de restreindre son droit d'ester en justice, notamment en lui 
interdisant d'exercer un recours collectif, soit de le priver du droit d'être membre d'un groupe visé par un tel 
recours. Le consommateur peut, s'il survient un litige après la conclusion du contrat, convenir alors de 
soumettre ce litige à l'arbitrage." 
200 “13.  Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas d'inexécution de son obligation, 
le paiement de frais autres que l'intérêt couru." 
201 NERY JUNIOR, Nelson. Da proteção contratual, op. cit., p. 593; BONATTO, Cláudio. Op. cit., p. 110 – 
111. 
202 POSNER, Richard. The problems…, op. cit., p. 249. 
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no subcapítulo 2.2.4), também, é uma ferramenta fundamental para invalidar algumas 

cláusulas consideradas abusivas (“unfair”). O argumento para tanto é a necessidade de se 

conhecer, efetivamente, todas as cláusulas contratuais e concordar com cada uma delas, 

dado o fenômeno que o Common Law refere-se por “meeting of the minds” ou “consensus 

ad idem”. Assim, a doutrina e os tribunais afirmam que para que este pré-requisito seja 

atingido, deve-se dar ciência dos termos e cláusulas contratuais.203 

Na Inglaterra, há um estatuto específico sobre o tema, o denominado 

“Unfair Contract Terms Act”, de 26 de outubro de 1977. Este diploma é mencionado em 

diversos julgados canadenses.204 Na sec. 17 (1), a lei refere-se ao controle das cláusulas 

inseridas nos contratos de adesão (“standard form contracts”), estabelecendo a nulidade da 

cláusula que imponha a perda total das quantias pagas em caso de inadimplência do 

consumidor e a que exime o fornecedor da execução específica do contrato. 

Na Província de Ontário, a lei do consumidor (“Consumer Protection Act 

2002”), também não traz um rol exemplificativo das cláusulas abusivas. No entanto, são 

mencionadas algumas cláusulas nulas, como a cláusula compromissária obrigatória (sec. 

7.2).205 

A análise desta matéria no Common Law está intimamente ligada aos 

contratos de adesão. Neste contexto, a regulamentação canadense concentra-se na 

proibição do uso das cláusulas de exclusão ou limitação de direitos que são inseridas nos 

contratos de adesão (“adhesion contracts” ou “standard form contracts”). 

A jurisprudência canadense sobre este tema iniciou-se a partir dos casos 

denominados “Tickets Cases”, que se tornou uma conduta padronizada no comércio, ainda 

com mais vigor no comércio eletrônico.206 

As cortes do Common Law já se manifestaram acerca do impacto social da 

standarização das relações contratuais. Assim, no caso Federal Commerce & Navigation 

Co. v. Tradax Export S.A.,
207 os tribunais enfatizaram os contratos de adesão como uma 

recorrente prática comercial na sociedade pós-moderna. 

Tais contratos de adesão evoluíram nas figuras “shrink-wrap”, “click-wrap” 

e “browse-wrap” (cf. subcapítulo 4.7), e representam um mecanismo de exploração da 
                                                 
203 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts…, op. cit., p. 125. 
204 OGILVIE, M. H. op. cit., p. 259 – 269. 
205 “(2)  Without limiting the generality of subsection (1), any term or acknowledgment in a consumer 
agreement or a related agreement that requires or has the effect of requiring that disputes arising out of the 
consumer agreement be submitted to arbitration is invalid insofar as it prevents a consumer from exercising a 
right to commence an action in the Superior Court of Justice given under this Act.” 
206 WADDAMS, S. M., op. cit., p. 47 – 48. 
207 House of Lords, [1978] AC 1, [1977] 2 All ER 849, [1977] 3 WLR 126, [1977] 2 Lloyd's Rep 301. 
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parte mais fraca. Por isso, os tribunais canadenses ressaltam a diferença que se deve ter no 

tratamento dos contratos de adesão entre partes iguais e desiguais (A. Schroeder Music 

Publishing Co. v. Macaulay).
208

 

Este caso envolveu um jovem e desconhecido compositor que, em um 

contrato de adesão, se obrigou a compor músicas, por cinco anos, em caráter de 

exclusividade, a uma empresa especializada na área. Esta obrigação foi instrumentalizada 

em um contrato de adesão, através do qual o compositor cedeu à empresa os seus direitos 

autorais durante os estipulados cinco anos. Este contrato previa diversas vantagens apenas 

à empresa, tais como a renovação automática, caso as músicas compostas gerassem um 

lucro que excedesse a cinco mil libras, a possibilidade da empresa de resilir o contrato a 

qualquer tempo, sendo que o compositor não tem o mesmo direito, etc. Diante de tantas 

abusividades, o compositor ingressou em juízo afirmando que um contrato nestes moldes é 

abusivo e contrário à ordem pública e, portanto, ele deve ser declarado nulo. 

O Tribunal entendeu que este contrato, estabelecido nestes moldes, em que 

somente uma das partes é beneficiada, evidencia a desigualdade entre as partes, 

justificando a intervenção judicial para reequilibrá-las, concluindo que as restrições 

impostas pela empresa ao compositor são injustas e não-razoáveis.209 

De maneira geral, os tribunais do Common Law têm desconsiderado 

algumas cláusulas restritivas de direito que são inseridas nos contratos de adesão pelos 

fornecedores, como no caso Tilden Rent-A-Car Co. versus Clendenning.
210

 

 

 

3.6 Linguagem contratual 

 

Um outro aspecto que tem chamado a atenção do Legislador pátrio e de 

outros países diz respeito à linguagem contratual, especialmente no contexto dos contratos 

eletrônicos. Em síntese, preocupam-se em impor ao estipulante que chame a atenção do 

aderente às cláusulas restritivas de direitos, que utilizem uma linguagem clara, precisa e de 

fácil compreensão, etc, proibindo, igualmente, o emprego de letras demasiadamente 

pequenas. 

                                                 
208 [1974] 1 W.L.R.1308 (H.L.). 
209 WADDAMS, S. M., Contracts…, op. cit., p. 378. 
210 [1978] O. J. No. 3260, 18 O.R. (2d) 601. 
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Esta preocupação dá-se, também, nos contratos eletrônicos. Este estudo 

comparado pretende demonstrar a existência de uniformidade suficiente neste ponto, 

impondo aos fornecedores globalmente a obrigação de elaborar contratos claros e 

proibindo que utilizem letras muito pequenas. Além disso, deve-se atentar ao fato de 

necessárias traduções, quando seus produtos e serviços destinam-se ao mercado de 

consumo de outro país, cuja língua oficial seja diferente daquela de onde o fornecedor 

mantenha seu estabelecimento ou fábrica. 

 
 
3.6.1 Requisitos do Civil Law 
 

Nas relações entre particulares, o CC/02 não disciplina sobre os requisitos 

da linguagem contratual a ser empregada especificamente. Isto se deve à liberdade de 

contratar (de como contratar). No entanto, os contratos de adesão devem ser redigidos de 

forma clara (sem ambigüidades), caso contrário, o estipulante suporta o ônus de se 

submeter à interpretação mais favorável ao aderente (art. 423 do CC/02). 

Quanto às relações de consumo, esta liberdade restringe-se haja vista o 

disposto no art. 54, § 3º do CDC: “§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em 

termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será 

inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.”211 

(grifo nosso) 

A parte em destaque foi introduzida recentemente212 em resposta à crítica da 

doutrina sobre a omissão do Legislador em estabelecer padrões para se concretizar o 

conceito de “caracteres ostensivos e legíveis”.213 

Contudo, esta lei perdeu a oportunidade de se definir a idioma em que 

devem estar redigidos. Todavia, a expressão “termos claros” significa a imposição de tais 

contratos serem redigidos no vernáculo. Esta conclusão é o resultado da interpretação 

conforme o art. 13 da CF/88.214 

                                                 
211 Este dispositivo, com esta redação, passou a vigorar após a alteração da Lei n. 11.785, de 22 de setembro 
de 2008, que “altera o § 3o do art. 54 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor – CDC, para definir tamanho mínimo da fonte em contratos de adesão.” 
212 A antiga redação deste dispositivo era: “§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos 
claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor”. 
213 NERY JÚNIOR, Nelson. Da proteção contratual. Op. cit., p. 625. 
214 “A lingual portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.” 
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Semelhantemente, a lei de proteção ao consumidor de Québec, na seção 25, 

estabelece que os contratos devam ser claros e legíveis: “25. Lê contrat doit être clairement et 

lisiblement rédigé au moins en double et sur support papier." 

Entretanto, este dispositivo não se restringe apenas aos contratos de adesão. 

Além disso, ele obriga que o fornecedor envie uma cópia do contrato ao consumidor. 

Quanto à língua adotada, a lei quebequense estipula que todos os contratos 

sejam redigidos em idioma francês, a menos que as partes tenham concordado em celebrar 

o contrato em outra língua: 

 

26. Le contrat et les documents qui s’y rattachent doivent être rédigés en 
français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si telle est la 
volonté expresse des parties. S’ils sont rédigés en français et dans une 
autre langue, au cas de divergence entre les deux textes, l’interprétation 
la plus favorable au consommatuer prévant. 
 

 É possível ainda que haja duas ou mais versões do contrato, uma em 

francês e outra em línguas estrangeiras. No caso de divergência, prevalece o entendimento 

mais favorável ao consumidor. Esta regra tutela os direitos do consumidor nas tratativas 

online, em que a transnacionalidade é característica marcante, e, portanto, os contratos são 

veiculados em diversos idiomas. Este regramento é, inclusive, estabelecido como um dos 

princípios do UNIDROIT, dentro do cap. 4 (sobre interpretação dos contratos), in 

verbis:215 

 

ARTICLE 4.7 (Linguistic discrepancies) 
Where a contract is drawn up in two or more language versions 
which are equally authoritative there is, in case of discrepancy 
between the versions, a preference for the interpretation according 
to a version in which the contract was originally drawn up. 

 

 

3.6.1 Requisitos do Common Law 
 

Há muita semelhança entre o tratamento jurídico sobre a linguagem 

contratual do Civil Law e do Common Law. Neste sistema, outrossim, a linguagem 

contratual deve ser clara e precisa, notadamente nos contratos de consumo, em que há 

maior intervenção estatal para assegurar a igualdade substancial entre as partes. 

                                                 
215  UNIDROIT principles of international contracts. Disponível em: 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf>. Acesso em: 28 de 
nov. de 2008. 
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Por isso, a lei de proteção ao consumidor da Província de Ontário, na sec. 

5(1), disciplina o direito à informação do consumidor, impondo tal prestação ao fornecedor 

de forma clara, de fácil compreensão e proeminente: 

Disclosure of Information 

5. (1) If a supplier is required to disclose information under this Act, the 

disclosure must be clear, comprehensible and prominent. 

 

 

 
3.7 Interpretação contratual 
 

Assim como as leis devem ser interpretadas pelo aplicador do direito, os 

negócios jurídicos, originados da autonomia privada, também o são. As técnicas de 

interpretação são as mesmas, porém haverá uma ou outra alteração conforme o ramo do 

direito.216 

Nos termos da doutrina desenvolvida por Emílio Betti217o intérprete deve 

ter consciência do ponto de relevância hermenêutico antes de iniciar o processo de 

interpretação. Não se inclui no ponto de relevância hermenêutico os motivos que 

determinaram a celebração do negócio, mas tão-somente o intuito prático (interesse em 

sentido objetivo) das partes ao celebrarem determinado negócio jurídico.218 

Este tema é demasiadamente amplo, e requer um estudo à parte. No entanto, 

não é este o nosso objetivo. Neste tópico, pretende-se analisar tão-somente as dogmáticas 

brasileira e canadense com relação às regras de interpretação das cláusulas contratuais. 

Dogmaticamente, os princípios contratuais do UNIDROIT 219  trazem 

algumas regras sobre a interpretação dos negócios jurídicos no capítulo 4, sendo que a 

                                                 
216 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 
274. 
217 Teoria do Negócio Jurídico. Tradução e anotação de Ricardo Rodrigues Gama. Tomo II. Campinas (SP): 
LZN Editora, 2003. p. 179: “E quando se fala de recognoscibilidade objetiva como fato social (§3º), deve 
entender-se que as atitudes em questão podem ser reconhecíveis, não por qualquer pessoa, onde e quando 
forem tomadas, mas onde e quando tiverem relevância jurídica em relação à contraparte interessada – quando 
há uma contraparte -, ou no círculo social do disponente (quando não há contraparte) e em conformidade com 
a estrutura típica do negócio em questão. Há, portanto, um ponto relevante para o tratamento interpretativo – 
ponto de relevância hermenêutica -, que o jurista intérprete deve procurar numa sede, que é diferente 
conforme a estrutura exigida para a eficácia jurídica do negócio”. 
218 Idem ibidem, p. 174. 
219  UNIDROIT principles of international contracts. Disponível em: 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf>. Acessado em 28 
de novembro de 2008. 
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regra do art. 4.1220 estabelece como ponto de relevância hermenêutico a vontade comum 

das partes, segundo critérios da razoabilidade. 

Além disso, não só o que foi, formalmente, declarado deve ser levado em 

consideração; deve-se, também, interpretar o contrato conforme o comportamento das 

partes (art. 4.2),221 antes, durante e após a execução do contrato.222 

Por fim, outro princípio relevante para nosso trabalho está no art. 4.6,223 que 

estabelece a regra da interpretação contra proferentem, adotada em nosso ordenamento 

jurídico, bem como no sistema do Common Law canadense e na Província de Québec. 

 

 

3.7.1 Critérios do Civil Law 

 

O Código Civil brasileiro, de 1916 prestigiava a vontade de forma 

extremada, tanto é assim que o art. 85 dizia: “Nas declarações de vontade se atenderá mais 

à sua intenção do que ao sentido literal da linguagem”.224 

Entretanto, este dispositivo legal era alvo de constantes críticas, porque a 

busca da vontade real das partes traz a intransponível barreira psicológica. Este artigo foi 

                                                 
220 “ARTICLE 4.1 (Intention of the parties) (1) A contract shall be interpreted according to the common 
intention of the parties. (2) If such an intention cannot be established, the contract shall be interpreted 
according to the meaning that reasonable persons of the same kind as the parties would give to it in the same 
circumstances.” 
221 “ARTICLE 4.2 (Interpretation of statements and other conduct) (1) The statements and other conduct of a 
party shall be interpreted according to that party’s intention if the other party knew or could not have been 
unaware of that intention. (2) If the preceding paragraph is not applicable, such statements and other conduct 
shall be interpreted according to the meaning that a reasonable person of the same kind as the other party 
would give to it in the same circumstances.” 
222 BETTI, Emílio. Teoria…, tomo II, op. cit., p. 188: “Porque a vontade das partes só adquire relevância 
jurídica, precisamente na medida em que seja reconhecível, sob a forma de declaração ou de comportamento 
[...]”. 
223  “ARTICLE 4.6 (Contra proferentem rule) - If contract terms supplied by one party are unclear, an 
interpretation against that party is preferred.”  
224 Neste mesmo tom: § 133 do BGB: “§ 133. [Interpretation of a declaration of intention] In interpreting a 
declaration of intention the true intention shall be sought without regard to the declaration's literal meaning”; 
art. 1.362 do Codice Civile italiano (o objetivo da interpretação é a busca da intenção comum das partes, e 
não do sentido literal das palavras): “Art. 1362 Intenzione dei contraenti - Nell'interpretare il contratto si deve 
indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”; art. 
1.156 do Código Civil francês: “On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention 
des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes"; e art. 236º do Código Civil 
português: “(Sentido normal da declaração) 1. A declaração negocial vale com o sentido que um declaratário 
normal, colocado na posição do real declaratário, possa deduzir do comportamento do declarante, salvo se 
este não puder razoavelmente contar com ele. 2. Sempre que o declaratário conheça a vontade real do 
declarante, é de acordo com ela que vale a declaração emitida”. 
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inspirado no § 133 do BGB.225 Mas a jurisprudência tedesca já ressaltava que a busca da 

vontade real das partes está limitada à própria declaração, de maneira que a doutrina indica 

que:226 

 

[a] interpretação deve partir, assim, da declaração, do seu teor literal e o 
sentido das expressões utilizadas terá de ser, em princípio, o sentido 
usual, normalmente aceito pela comunidade ou círculo social de que se 
trata. Este terá de ser o ponto de partida, a regra geral da interpretação, só 
devendo passar-se para uma segunda fase, se houver divergência quanto 
ao sentido atribuído à linguagem, pelo declarante e declaratário. 

 

O art. 112 do CC/02227, seguindo a mesma orientação, ou seja, desprezando 

o absolutismo da interpretação gramatical228, estabelece que as declarações de vontade 

devam ser interpretadas de acordo com a intenção das partes. 

Apenas o atual dispositivo acrescentou a expressão “nelas 

consubstanciada”, semelhantemente ao que dispõe o art. 4.1 dos princípios UNIDROIT. 

Assim, o CC/02 faz referência à necessidade de exteriorização da vontade interna das 

partes. 

Este dispositivo é a base para a primeira função da interpretação contratual, 

que consiste na busca da vontade comum das partes, denominada “função regognitiva”, na 

qual o juiz buscará reconstruir a vontade das partes.229 

Feita esta análise, e sem chegar a um resultado, o juiz, então, continua sua 

busca tendo em vista a “função integrativa”230. Custódio da Piedade Ubaldino Miranda231 

explica o alcance da integração: 

 

A integração propriamente dita é uma forma de heterointegração que vai 
além da força expansiva ou lógica da declaração, destinando-se não só a 
colmatar as lacunas da regulamentação negocial, predisposta pelas partes, 
em matéria de efeitos jurídicos, mediante o recurso a normas supletivas, 

                                                 
225 “§ 133. [Interpretation of a declaration of intention] In interpreting a declaration of intention the true 
intention shall be sought without regard to the declaration's literal meaning.”  
226  MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Interpretação e integração dos negócios jurídicos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 177. 
227 “Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao 
sentido literal da linguagem.” 
228 DE LUCCA, Newton. Normas de interpretação contratual no Brasil. In: Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, vol. 101, jan./dez., 2006. p. 181 – 227. p. 193: “De toda sorte, tirante esse 
aspecto específico já assinalado – e que, de resto, não interfere no cerne da presente exposição – o fato é que 
o espírito do dispositivo continua sendo rigorosamente o mesmo, isto é, a interpretação gramatical não 
deverá prevalecer sobre a verdadeira intenção das partes”. 
229 BETTI, Emílio. Teoria …, op. cit., p. 188; GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 238. 
230 BETTI, Emílio. Ibidem, p. 204 – 205. 
231 Interpretação... op. cit. p. 207. 
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mas também a construir o regulamento negocial, mediante o recurso a 
outras fontes. 

  

Nesta fase, o intérprete lança mão da cláusula geral da boa-fé objetiva e dos 

usos e costumes. Por isso, o art. 113 do CC/02232 prevê: “Art. 113. Os negócios jurídicos 

devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. 

Em primeiro lugar, o juiz recorrerá à boa-fé objetiva e, depois, aos usos do 

lugar em que o negócio jurídico foi celebrado. Estes não são os únicos critérios, todavia, 

como foi ressaltado supra uma análise doutrinária demanda um estudo particular desta 

matéria o que não é o caso, nesta obra. 

Antonio Junqueira de Azevedo233 ressalta que o comportamento das partes 

posterior à contratação é uma espécie de “interpretação autêntica” do contrato. Isto está 

expresso no art. 1.362 do Código Civil italiano,234 o que, infelizmente, não consta do nosso 

Código Civil. 

A comunidade internacional também reconhece a conduta das partes como 

um ponto de relevância hermenêutico, notadamente, o art. 4.2 dos princípios contratuais 

UNIDROIT. No que diz respeito às circunstâncias, estes princípios trazem um rol a ser 

considerado pelo intérprete, a saber: 

 

ARTICLE 4.3 (Relevant circumstances) 
In applying Articles 4.1 and 4.2, regard shall be had to all the 
circumstances, including 
(a) preliminary negotiations between the parties; 
(b) practices which the parties have established between themselves; 
(c) the conduct of the parties subsequent to the conclusion of the 
contract; 
(d) the nature and purpose of the contract; 
(e) the meaning commonly given to terms and expressions in the trade 
concerned; 
(f) usages. 

                                                 
232 No mesmo sentido é o § 157 do BGB, que fala em boa-fé e nos usos do tráfico como critérios de 
interpretação do negócio jurídico. “§ 157. [Interpretation of contracts] Contracts shall be interpreted 
according to the requirements of good faith, giving consideration to common usage.” 
233  (parecer) Interpretação do contrato pelo exame da vontade contratual. O comportamento das partes 
posterior à celebração. Interpretação e efeitos do contrato conforme o princípio da boa-fé objetiva. 
Impossibilidade de venire contra factum proprium e de utilização de dois pesos e duas medidas (tu quoque). 
Efeitos do contrato e sinalagma. A assunção pelos contratantes de riscos específicos e a impossibilidade de 
fugir do “programa contratual” estabelecido. In: ______. Estudos e Pareceres de Direito Privado. Com 
remissões ao novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2004. p. 159 – 172. p. 
165; BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico. Tomo II. Op. cit., p. 176. 
234 “Art. 1362 Intenzione dei contraenti - Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la 
comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune 
intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione 
del contratto.” 
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Portanto, o aplicador do Direito deve considerar, além da vontade declarada 

das partes, as circunstâncias relevantes, tais como: as negociações preliminares, as práticas 

comerciais e condutas estabelecidas entre as partes, a natureza e o objeto do contrato e os 

usos e costumes de mercado. Além disso, a boa-fé objetiva mitiga o voluntarismo 

exacerbado: 235 

 

[...] convém salientar que o princípio da boa-fé, que veio corrigir 
eventuais excessos do subjetivismo individualista, além de impedir o 
venire contra factum proprium, impõe também a manutenção de uma 
linha de conduta uniforme. [...] 

 

Os elementos volitivos têm mais intensidade na interpretação de atos 

concernentes aos direitos pessoais puros (direitos da personalidade, os de estado, os de 

capacidade e os de família). A teoria da vontade é aplicada em sua plenitude nos negócios 

jurídicos mortis causa, em que se busca a vontade real do testador (art. 1.899 CC/02).236 

Em outras palavras, o ponto de relevância hermenêutico é a vontade do testador. 237 

No mesmo sentido, nos negócios jurídicos a título gratuito (benéficos), atos 

de renúncia de direitos. Neste sentido, o art. 114 do CC/02 estabelece que “[o]s negócios 

jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente”.238 

Em outras palavras, nos negócios jurídicos mortis causa, o ponto de 

relevância hermenêutico239 é a vontade do testador; e, nos negócios jurídicos gratuitos, a 

vontade do disponente. O intérprete deve partir deste ponto para a verificação da intenção 

das partes, consoante o regramento jurídico brasileiro. 

No que diz respeito aos contratos de adesão, o art. 423 do CC/02240 trouxe 

regra específica de interpretação, ou seja, a interpretatio contra stipulatorem, 

semelhantemente ao art. 4.6 dos princípios UNIDROIT. 

Neste sentido, a doutrina elogia a redação do atual dispositivo do CC/02, 

apontando a semelhança do que já se estabeleceu no CDC.241
 Em outras palavras, em caso 

                                                 
235 AZEVEDO, Antonio Junqueira. (parecer) Interpretação..., op. cit. p. 168. 
236 “Art. 1.899. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que 
melhor assegure a observância da vontade do testador.” 
237 RÁO, Vicente. Op. cit. p. 227 – 230; BETTI, Emílio. Teoria do negócio jurídico. Tomo II. Op. cit., p. 179 
– 180. 
238 O antigo art. 1.090 do CC/16: “Art. 1090 - Os contratos benéficos interpretar-se-ão estritamente.” 
239 BETTI, Emílio. Vol. II. Op. cit., p. 243. 
240 “Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a 
interpretação mais favorável ao aderente.” 
241 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos..., op. cit. p. 744 – 745; NERY JÚNIOR, Nelson. Da prática..., op. 

cit., p. 536 – 537. 
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de ambigüidade, a interpretação deve ser a mais favorável ao aderente. Igualmente, o art. 

17, da Loi sur la protection du consommateur de Québec, estabelece a mesma regra.242 

Nas relações de consumo, a regra brasileira é mais ampla,243 isto é, em 

qualquer hipótese, interpreta-se da forma mais favorável ao consumidor nos termos do art. 

47 do CDC.244 

Portanto, como bem salientou Carlos Maximiliano,245 o brocardo latino “in 

claris cessat interpretatio” não tem rigor científico, ou seja, é inexato nos dias atuais. 

Neste sentido está a redação do art. 47 do CDC, cuja amplitude resulta na interpretação 

mais favorável ao consumidor sempre, ainda que as cláusulas tenham sido inseridas em 

contratos paritários e mesmo diante de sua clareza. Conseqüentemente, concordamos com 

a doutrina majoritária acima referida de que o art. 47 do CDC brasileiro é mais amplo que 

o art. 423 do CC/02. 

 

 

3.7.2 Critérios do Common Law 

 

Semelhantemente, portanto, ao Civil Law, o Common Law traz quatro 

parâmetros para a interpretação contratual, quais sejam: - a interpretação literal; - a  

interpretação sistemática; - a denominada “The Golden Rule”; e, - a denominada “The 

Contra Proferentem Rule”. 

O primeiro parâmetro (interpretação literal) ressalta a busca pela vontade 

das partes materializada em um documento. Esta interpretação tende a prevalecer nas 

negociações documentadas nos moldes tradicionais (papel). 246  Entretanto, este tipo de 

interpretação não vigora de forma absoluta, pois, em situações especiais, percebeu-se que a 

                                                 
242 “17. En cas de doute ou d’ambigüité, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur". Esta é, 
inclusive, a redação dos dispositivos legais intencionalmente aceito conforme se ressaltou no cap. 1 desta 
obra, quando se analisaram diversas legislações estrangeiras. 
243 MARQUES, Cláudia; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentário..., op. cit., p. 
580; NERY JÚNIOR, Nelson. Da proteção contratual. Op. cit., p. 537: o autor explica a extensão do art. 47 
do CDC dizendo que “não apenas as cláusulas ambíguas dos contratos de adesão se interpretam em favor do 
aderente, contra o estipulador, mas o contrato de consumo como um todo, seja ‘contrato de comum acordo’ 
(contrat de gré à gré), seja de adesão, será interpretado de modo mais favorável ao consumidor”; No mesmo 
sentido: MARQUES, Cláudia Lima. Contratos..., op. cit., p. 745: “[...] em todos os contratos, em todas as 
normas, mesmo as claras e não contraditórias, sendo que agora a vontade interna, a intenção não declarada, 
nem sempre prevalecerá”; DE LUCCA, Newton. Normas de interpretação..., op. cit., p. 216 – 217. 
244 “Art. 47 -As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.” 
245 Op. cit., p. 196. 
246 BETTI, Emílio. Teoria..., tomo II, op. cit., p. 177. Betti já ressaltou esta regra áurea do direito anglo-
saxão, qual seja, a intepretação ex se das declarações documentais. 
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interpretação pautada neste parâmetro gerava iniqüidades, na medida em que muitas vezes 

não coincidia com a real intenção das partes.247 

Desta forma, advoga-se a interpretação sistemática para perquirir a real 

intenção das partes consubstanciada no documento, bem como às circunstâncias do caso 

concreto.248 

Para minimizar os inconvenientes desta interpretação literal, desenvolveu-se 

outro critério, conhecido por “The Golden Rule”, em que os juízes devem interpretar as 

palavras conforme seu significado claro e ordinário, a menos que o resultado desta 

interpretação seja absurdo.249 

E, o outro parâmetro conhecido por “contra proferentem rule”, segundo o 

qual nos contratos cujos termos tenham sido preestabelecidos por uma das partes (contratos 

de adesão), em caso de ambigüidade de um ou mais termos, deve-se interpretá-los de 

forma mais benéfica ao que se subordinou às condições impostas.250 Este parâmetro foi 

aplicado no caso Rankin vs. North Waterloo Farmers Mutual Insurance Co.
251

, tido como 

o precedente da aplicação desta regra.  

Esta é a regra estabelecida na legislação específica da província de Ontário, 

na sec. 11, a saber: 

 

Ambiguities to benefit consumer 
11. Any ambiguity that allows for more than one reasonable 
interpretation of a consumer agreement provided by the supplier to the 
consumer or of any information that must be disclosed under this Act 
shall be interpreted to the benefit of the consumer. 

 

Portanto, a regra de interpretação contra stipulatorem estabelecida no 

Common Law canadense, bem como nos Estatutos específicos sobre a proteção do 

consumidor é mais restrita do que a regra estabelecida na legislação brasileira. Em suma, 

esta regra somente é aplicada em caso de ambigüidade e dúvida. 

 

 

                                                 
247 KERR, Ian. Contracts Course Material. Op. cit. [documento multimídia sem paginação]. 
248 Idem ibidem. 
249 BOYLE, Christine; PERCY, David R. Contracts..., op. cit., p. 497. 
250 Idem ibidem, p. 499; WADDAMS, S. M., op. cit., p. 350. 
251 [1979], 100 D.L.R. (3d) 564. 
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3.8 Aspectos históricos, sociais, políticos e econômicos da codificação civil 

brasileira e do Canadá 

 

Mesmo após a Independência do Brasil, a Lei de 20 de outubro de 1823 

manteve a vigência das Ordenações até que o Brasil elaborasse leis próprias. Neste ponto, 

há semelhança com o Canadá, que também foi Colônia, sofrendo, portanto, influências do 

ordenamento jurídico da Coroa inglesa.  

A colonização canadense foi mais complexa, pois o Canadá foi colonizado 

pelos ingleses e franceses, que disputavam o comércio de peles. Sendo assim, para 

minimizar os conflitos, após a conquista inglesa do Porto Real (Port Royal), pelo tratado 

de “Saint Germain-en-Laye”, a Inglaterra restituiu à França parte dos territórios perdidos. 

Isto explica as duas colonizações no Canadá, uma francesa e outra inglesa, implicando a 

coexistência dos dois sistemas jurídicos em um único país, respectivamente, o Civil Law e 

o Common Law.
252 

Mesmo após a independência do Canadá, que passou a ser parte da 

Commonwealth (“Tratado de Westminister de 1931”), a figura da Rainha continua a 

exercer uma função política, ainda que figurativa, com poderes especiais e soberanos, 

consoante a Constituição do país. 

Em suma, no plano jurídico, os resquícios da colonização são bem visíveis. 

Primeiro, porque o sistema Common Law é maciçamente adotado no país, em todos os 

territórios e em quase todas as províncias à exceção de Québec. Segundo, porque o Canadá 

sofre influências dos julgados da chamada Commonwealth, adotando, inclusive, 

precedentes julgados pelos Lords ingleses (séc. XIX). 

Neste sentido, o Direito constrói-se com base nos leading cases e seus 

derivados julgamentos, dando ênfase à função criadora do juiz. Ressalvadas raríssimas 

exceções em que há um denominado Estatuto ou Lei Especial regulamentando a matéria, 

hipótese em que a função interpretativa dos juízes, excepcionalmente, sobressai. 

A codificação brasileira obteve sua independência através da promulgação 

do CC/16, elaborado por Clóvis Beviláqua,253 no século XIX no auge do individualismo 

econômico e voluntarismo jurídico. Esta legislação teve por base uma sociedade 

                                                 
252 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1>. Acesso em: 21 de dez. de 2008. 
253 Inicialmente o contrato havia sido feito com Teixeira de Freitas, que teve de abandonar o projeto pela 
demora: FRANÇA, Rubens Limongi. Op. cit., p. 387. 
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essencialmente agrária. Portanto, não havia no conceito de Clóvis Beviláqua a preocupação 

de disciplinar as questões relativas ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

Atualmente, sob a vigência do CC/02, denominado “Código Miguel Reale”, 

cuja base foi uma sociedade industrial em avançado estágio científico, a preocupação com 

as novas tecnologias não passou desapercebida, como vimos em alguns dispositivos 

analisados neste capítulo.254 

A grande vantagem do Common Law canadense é justamente a facilidade 

de acompanhar às mudanças sociais e o desenvolvimento científico. O mesmo não pode ser 

dito do ordenamento jurídico brasileiro sob a égide do CC/16. No entanto, a rigidez deste 

sistema foi mitigada pelo CC/02, que adotou regras mais abertas indo ao encontro das 

necessidades da sociedade da informação.255 

 

 

3.9 Análise crítica e conclusão sobre a comparação entre os dois sistemas 

jurídicos 

 

Os sistemas jurídicos, brasileiro e canadense, embora tendo por base 

sistemas distintos, respectivamente, o Civil Law e o Common Law, são razoavelmente 

semelhantes. Portanto, no comércio eletrônico global, marcado pelas transações 

transfronteiriças, não haverá grandes divergências, exceto com relação ao direito do 

consumidor, em que se constata a necessidade do Governo canadense elaborar um rol 

exemplificativo das cláusulas abusivas, coibindo-as através da nulidade, como o faz a 

Europa e o Brasil (CDC). 

                                                 
254 REALE, Miguel. História..., op. cit.,p. 106 – 207. 
255 Idem ibidem, p. 206. 
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CAPÍTULO 4 
 

DA PRÁTICA COMERCIAL ELETRÔNICA: 
ESPECIFICIDADES DOS CONTRATOS DE ADESÃO 

ELETRÔNICOS E DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 
 

 
“With each passing day, e-commerce gains a greater foothold within 

society. It has become so much a part of mainstream commerce that 

businesses are now often classified alternatively as ‘bricks and mortar’ 

businesses or ‘e-businesses.’ For businesses to function effectively 

online, contractual relationships must be established. Online 

contracting is clearly central to the e-commerce transaction, since 

without the ability to create enforceable contracts online, e-commerce 

would grind to a halt”. 

 

GEIST, Michael. Internet Law in Canada. 3. ed. Concord (ON): Captus 
Press, 2002. p. 598.1 

 
 

4.1 Definição de contrato eletrônico 
 

A venda à distância, tradicionalmente, era tida como sinônimo de venda por 

correspondência. Todavia, os meios de comunicação evoluíram: do telégrafo (1835),2 

passando pelo telefone (1860),3 pelo rádio (1893)4 e pela televisão (1924),5 chegando ao 

                                                
1 “A cada dia que passa, o comércio eletrônico finca uma grande estaca na sociedade. Ele se tornou uma parte 
muito importante nas principais áreas de comércio a ponto das empresas serem hoje, freqüentemente, 
classificadas, alternativamente, como empresa ‘da idade da pedra’ ou ‘e-business’. Para que as empresas 
funcionem efetivamente online, devem-se estabelecer relações contratuais. A contratação online está 
claramente no centro das transações do comércio eletrônico, porque sem a habilidade de criar contratos 
online obrigatórios, o comércio eletrônico estagnar-se-ia”. Tradução livre.  
2 “Samuel F. B. Morse inventou um telégrafo eletromagnético em 1832 e construiu uma versão experimental 
em 1835. Ele não construiu um sistema verdadeiramente prático até 1844, quando montou uma linha de 
Baltimore para Washington, D.C. [...] Dez anos depois da construção da primeira linha telegráfica, quase 
37.000 km de fios atravessam os Estados Unidos. A invenção afetou profundamente o desenvolvimento do 
Oeste, tornou as viagens de trem mais seguras e permitiu que homens de negócios conduzissem suas 
operações mais lucrativamente.” Disponível em: < http://www.if.ufrgs.br/fis/EMVirtual/crono/morse.html>. 
Acessado em 21 de dez. de 2008. 
3 “O dispositivo foi inventado, por volta de 1860, por Antonio Meucci que o chamou eletrofonecado, como 
reconheceu o Congresso dos Estados Unidos na resolução 269, de 15 de jun. de 2002. Há muita controvérsia 
sobre a invenção do telefone, sendo esta geralmente atribuída a Alexander Graham Bell. A primeira 
demonstração pública registrada da invenção de Meucci teve lugar em 1860, e teve sua descrição publicada 
num jornal de língua italiana de Nova Iorque.” Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone>. 
Acessado em 21 de dez. de 2008. 
4 “Segundo alguns autores, a tecnologia de transmissão de som por ondas de rádio foi desenvolvida pelo 
italiano Guglielmo Marconi, no fim do século XIX, mas a Suprema Corte Americana concedeu a Nikola 
Tesla o mérito da criação do rádio, tendo em vista que Marconi usara 19 patentes de Tesla em seu projeto. Na 
mesma época em 1893, no Brasil, um padre chamado Roberto Landell de Moura também buscava resultados 
semelhantes, em experiências feitas em São Paulo.” Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_(comunica%C3%A7%C3%A3o)>. Acessado em 21 de dez. de 
2008. 
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desenvolvimento do computador pessoal (1971)6 e à internet (1969).7 De maneira que as 

vendas à distância acompanharam a evolução dos meios de comunicação. Hoje, por 

exemplo, o comércio eletrônico está estruturado nas vendas à distância, que utiliza a 

internet como um eficiente meio de comunicação de massa.8 

Cláudia Lima Marques9 ressalta esta característica, afirmando que, em 

sentido estrito, comércio eletrônico pode ser compreendido como “sendo uma das 

modalidades de contratação não-presencial ou à distância para a aquisição de produtos e 

serviços através de meio eletrônico ou via eletrônica.” 

Este entendimento vai ao encontro do que dispõe a Diretiva 97/7/CE, que 

defini contrato à distância (art. 2.1) como sendo o contrato entre consumidor e fornecedor, 

cujo objeto seja bens ou serviços, concluído por um meio organizado de venda à distância 

ou um esquema de prestação de serviços estruturados pelo fornecedor que utiliza, com 

exclusividade, um ou mais meios de comunicação à distância para a celebração do 

certame.10 

Contudo, uma das particularidades da Revolução Digital
11 e do crescente 

uso da informática está, justamente, na complexidade das relações sociais, ou seja, o jurista 

                                                                                                                                              
5 “O primeiro sistema semi-mecânico de televisão analógica foi demonstrado em Fevereiro de 1924 em 
Londres,e, posteriormente, imagens em movimento em 30 de out. de 1925. Um sistema eletrônico completo 
foi demonstrado por John Logie Baird, Philo Farnsworth e Philo Taylor Farnsworth em 1927. O primeiro 
serviço analógico foi a WGY em Schenectady, Nova Iorque, inaugurado em 11 de maio de 1928.” 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o>. Acessado em 21 de dez. de 2008.  
6 “Segundo o Computer History Museum, o primeiro "computador pessoal" foi o Kenbak-1, lançado em 
1971. Tinha 256 bytes de memória e foi anunciado na revista Scientific American por US$ 750; todavia, não 
possuía CPU e era, como outros sistemas desta época, projetado para uso educativo (ou seja, demonstrar 
como um "computador de verdade" funcionava).” Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador_pessoal#Primeiros_computadores_pessoais>. Acessado em 21 de 
dez. de 2008. 
7 “O que hoje forma a Internet, começou em 1969 como a ARPANET, criada pela ARPA, sigla para 
Advanced Research Projects Agency, ou Agência de Pesquisa de Projetos Avançados, uma subdivisão do 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ela foi criada para a guerra, pois com essa rede promissora, os 
dados valiosos do governo daquele país estariam espalhados em vários lugares, ao invés de centralizados em 
apenas um servidor. Isso evitaria a perda desses dados no caso de, por exemplo, uma bomba explodisse no 
campus. Em seguida, ela foi usada inicialmente pelas universidades, onde os estudantes, poderiam trocar de 
forma ágil para a época, os resultados de seus estudos e pesquisas. Em Janeiro de 1983, a ARPANET mudou 
seu protocolo de NCP para TCP/IP. Em 1985 surge o FTP.” Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet#Hist.C3.B3ria>. Acessado em 21 de dez. de 2008. 
8 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 35 - 36; GLANZ, Semy. Internet e Contrato Eletrônico. 

In: Revista dos Tribunais, Ano 87, v. 757, nov. 1998, pp. 70 – 75. p. 72; LORENZETTI, Ricardo Luis. 
Comércio eletrônico. Op. cit., p. 286. 
9 Confiança…, op. cit., p. 38. 
10 “Article 2 - Definitions - For the purposes of this Directive: (1) 'distance contract` means any contract 
concerning goods or services concluded between a supplier and a consumer under an organized distance sales 
or service-provision scheme run by the supplier, who, for the purpose of the contract, makes exclusive use of 
one or more means of distance communication up to and including the moment at which the contract is 
concluded;” Official Journal L 144 , 04/06/1997 P. 0019 – 0027. Tradução livre. cf. subcapítulo 1.3.4.2. 
11 Expressão utilizada por: DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos..., op. cit., p. 17. 
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moderno depara-se com várias novas figuras contratuais. Daí a dificuldade de se 

estabelecer uma fattispecie para abranger tanta variedade contratual que surge 

cotidianamente.12 

Quanto à terminologia, há diversas expressões para designar este negócio 

jurídico, a saber: contratos virtuais, contratos por computador, contratos online e 

contratos eletrônicos.13 No entanto, nesta obra, adota-se a última, tendo em vista sua 

consolidação na doutrina internacional e nacional. 

Cláudia Lima Marques14 sugere a seguinte classificação: a) contratos de 

venda de produtos materiais e imateriais, como “contratos à distância no comércio 

eletrônico”; e b) contratos sobre fornecimento de produtos em geral, os quais se 

subdividem em: b.1) leilões online; b.2) fornecimento de lazer online (ex. jogos online e 

cassinos); b.3) serviços de educação e turismo por meio eletrônico; e b.4) serviços 

bancários, de crédito, securitários e financeiros. A jurista prefere excluir alguns tipos 

contratuais, isto é: contratos de bolsas de valores por meio eletrônico e os de fornecimento 

de serviços ou produtos informáticos (consultoria e análise, desenho de software sob 

medida). 

Em linhas gerais, contrato eletrônico é definido como o contrato “celebrado 

por meio de programas de computador ou aparelhos com tais programas”.15 Estes contratos 

caracterizam-se pelo alto nível de despersonalização (“many-to-many”). Neste sentido a 

doutrina16 ressalta que o fornecedor não aparece ou nem ao menos existe física ou 

territorialmente, “pois alguns fornecedores globais são redes de distribuição sem sede 

fixa.” 

Na definição de Maria Helena Diniz17, “contrato eletrônico é uma 

modalidade de negócio a distância ou entre ausentes, efetivando-se via Internet por meio 

de instrumento eletrônico, no qual está consignado o consenso das partes contratantes.” 

Ressalte-se, ainda, que, na contratação eletrônica, há flagrante 

predominância dos contratos atípicos18 e dos contratos mistos.19 Outro fenômeno 

                                                
12 Idem ibidem, p. 21 – 22. 
13 DE LUCCA, Newton. Títulos e contratos eletrônicos..., op. cit., p. 62; MARQUES, Cláudia Lima. 
Confiança..., op. cit., p. 44: a autora utiliza a expressão “negócios jurídicos de consumo no comércio 
eletrônico” por ser mais abrangente.  
14 Confiança..., op. cit., p. 199. 
15 GLANZ, Semy. Op. cit., p. 72; LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 285. 
16 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor..., op. cit., p. 99. 
17 Tratado teórico e prático dos contratos. Vol. 5. 6. ed., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 755. 
18 Observa-se o fenômeno da atipicidade estandardizada. ROSSELLO, Carlo. Apud DE LUCCA, Newton. 
Idem ibidem, p. 39. 
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recorrente nas transações eletrônicas é a coligação contratual ou redes contratuais20, na 

hipótese de o fornecedor do bem (e.g. computador ou hardware) ser um; e o fornecedor do 

serviço (e.g. manutenção ou software), outro.21 

Em suma, o contrato eletrônico é definido por Ricardo Luis Lorenzetti22 nos 

seguintes termos: 

 

O contrato pode ser celebrado digitalmente, de forma total ou parcial. No 
primeiro caso, as partes elaboram e enviam as suas declarações de 
vontade (intercâmbio eletrônico de dados ou comunicação digital 
interativa); no segundo, apenas um dos aspectos é digital: uma parte pode 
formular sua declaração e a seguir utilizar o meio digital para enviá-la 
pode enviar um e-mail e receber um documento por escrito para assinar. 
 

Esta definição ressalta a possibilidade de execução eletrônica do contrato, 

quando o objeto for digitalizado (e. g. livro digital ou um programa de computador), 

pagando-se com moeda digital, cartão de crédito digital ou transferência eletrônica de 

dinheiro. Nesta hipótese, o contrato é, integralmente, eletrônico. 

Todavia, nada obsta que o contrato seja parcialmente eletrônico, quando o 

objeto seja digitalizado, porém o pagamento é feito por boleto bancário (ou seja, não é 

feito online); ou quando o bem é material, necessitando ser transportado até o local da 

entrega (execução não se dá online). 

Preliminarmente é preciso esclarecer que o gênero “contratos eletrônicos” 

comporta, basicamente, duas espécies: 1) contratos informáticos, aqueles que têm por 

objeto os bens e/ou serviços de informática; e 2) contratos telemáticos, aqueles que são 

celebrados utilizando a informática como meio de comunicação.23 

                                                                                                                                              
19 Os contratos atípicos subdividem-se em contratos atípicos propriamente ditos, isto é, os contratos 
caracterizados pela originalidade, em que se modifica uma característica de um contrato típico, desfigurando-
o ou eliminando elementos secundários de um contrato típico. Os contratos mistos, por sua vez, são 
compostos por elementos de dois ou mais contratos típicos ou de prestações típicas de outros contratos. 
GOMES, Orlando. op. cit., p. 120 – 121. 
20 LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los contratos. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1999. p. 43: 
“Cuando una empresa que presta dinero y otra que vende heladeras deciden aunarse para mejorar su 
posicionamiento en el mercado, prestando dinero y vendiendo heladeras a los consumidores, tenemos al 
menos tres cúmulos de relaciones. Entre ambas empresas, aunque no exista ningún convenio, aunque no se 
de una oferta unificada, hay una colaboración que se obtiene mediante la ‘convivencia de contratos 
distintos’”. A partir deste exemplo, é possível compreender o fenômeno das redes contratuais.  
21 A diferença entre contrato misto e contrato coligado está no fato de que o primeiro constitui um contrato 
unitário; enquanto que no fenômeno da coligação contratual, há pluralidade de contratos. Cf. GOMES, 
Orlando. op. cit., p. 122. 
22 Comércio eletrônico. Op. cit., p. 286. 
23 DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos..., op. cit., p. 19. 
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Esta distinção é plenamente divulgada pelos juristas de diversos países, a 

saber: Espanha,24 França,25 Itália,26 Argentina.27 

Assim, a doutrina brasileira, também, adota tal distinção, a saber: Newton 

de Lucca28 define contrato informático como o “[...] negócio jurídico bilateral que tem por 

objeto bens ou serviços relacionados à ciência da computação”; distinguindo este do 

contrato telemático, que representa o “[...] negócio jurídico bilateral que tem o computador 

e uma rede de comunicação como suportes básicos para sua celebração.” 

Além desta subdivisão, devem-se distinguir as diversidades dos contratos 

eletrônicos tendo em vista o meio técnico empregado. Neste sentido, fala-se29 em contratos 

eletrônicos intersistêmicos, para designar os contratos, geralmente empresariais, em que as 

empresas utilizam o sistema de EDI (“Electronic Data Interchange”) para realizar 

transações comerciais de atacado. O sistema EDI viabiliza a comunicação direta entre os 

equipamentos de computação das empresas por meio de protocolos (cf. subcapítulo 4.2.2). 

Por outro lado, os contratos eletrônicos interpessoais são os contratos 

formados entre pessoas físicas ou jurídicas, que se utilizam do computador para 

formularem proposta e enviarem a respectiva aceitação, o que pode ser feito através de 

correio eletrônico ou salas de conversação em tempo real (“Relay Chats”).30 

E, por fim, contratos eletrônicos interativos, isto é, os contratos 

estruturados através de programas de computador que viabilize a interação entre uma 

pessoa e a página na internet de outra ou de uma empresa, podendo realizar diversos 

pedidos.31 

Todos estes contratos têm, em comum, algumas características. A primeira 

delas diz respeito ao fato de as partes não estarem fisicamente presentes. Não obstante, a 

segunda característica está no tempo de envio e recebimento da proposta e aceitação, que 

                                                
24 LOZANO, Jorge Vila. Breves comentários a la ley 34/2002..., op. cit., [documento eletrônico sem 
paginação]. 
25 BELLEFONDS, Xavier Linant de; HOLLANDE, Alain. Contrats informatiques et télématiques. 3. ed. 
Paris: Delmas, 1992. p. 146. 
26 IPPOLITO, Fulvio Sarzana di S. I contratti di Internet e del commercio elettronico. Mião: Dott. A. Giuffrè 
Editora, 2001. p. 01 – 10 (sobre a evolução da terminologia “contrato informático” a “contrato telemático”); 
FINOCCHIARO, Giusella. I contratti ad oggetto informatico. Padova : Cedam, 1993. p. 03. 
27 LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los contratos. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1999. Tomo III. 
22 seção: La informática e internet en los contratos, p. 815 – 868. p. 817. 
28 Aspectos jurídicos..., op. cit. P. 33. 
29 LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos eletrônicos: validade jurídica dos contratos via internet. 
São Paulo: Atlas, 2007. p. 82. 
30 Idem ibidem, p. 85. 
31 LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos eletrônicos..., op. cit., p. 86 – 87. 
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pode ou não ser instantâneo, a depender da tecnologia empregada na comunicação.32 Estas 

características tornam impraticável a aplicação das normas contratuais tradicionais a estes 

contratos sem adaptá-las, como se demonstra neste capítulo. 

Após este esclarecimento prévio quanto à terminologia, requer-se o estudo 

das duas modalidades de contratos eletrônicos (os contratos informáticos e os contratos 

telemáticos); o que facilita a distinção entre estas duas figuras jurídicas e as conseqüências 

jurídicas de uma e de outra. 

Além disso, o estudo de tais modalidades contratuais isoladamente importa 

em maior cientificidade, porque muito se discutiu se a internet era um meio, um lugar ou 

um objeto. Percebeu-se que tal discussão é infrutífera, porque ora é um meio, ora um lugar, 

e, às vezes o próprio objeto do contrato, e. g. serviços prestados pelos provedores de 

internet. 

 

 

4.1.1 Contrato informático 
 

O contrato informático é caracterizado por ter como objeto um bem 

informático. Em 1993, Giusella Finocchiaro33 utilizou a expressão, “contratti 

d’informatica” para designar “il contratti ad oggetto informatico”, ressaltando que esta 

terminologia surgiu na década de 70. 

Muito embora a doutrina trate desta espécie de contrato eletrônico 

isoladamente, não constitui uma categoria de contrato autônoma.34 Portanto, é 

aconselhável o estudo, em conjunto, das várias espécies de contratos informáticos, tendo 

em vista a semelhança de seus problemas. Ressalte-se, ainda, que este não é o objeto 

principal desta obra; ao contrário, dá-se ênfase aos contratos telemáticos e à validade e 

obrigatoriedade dos mesmos. O delineamento do contrato informático é feito, tão-somente, 

com o intuito de distingui-lo da outra categoria (contrato telemático). 

Quando se afirma que o contrato informático não é uma figura autônoma, 

quer-se dizer que ele utiliza modalidades contratuais já postas pelo sistema jurídico (e. g. 

                                                
32 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 320. 
33 Op. cit., p. 03 : "Rientrano così all’interno della categoria i contratti per l’acquisizione o l’utilizzazione di 
hardware e di software, i contratti per l’acquisizione, l’elaborazione o la diffusione di dati attraverso mezzi 
informatici, nonché i contratti conclusi mediante strumenti informatici”. 
34 LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los contratos. Op. cit., Tomo III, p. 817 e ss. 
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compra e venda, cessão, etc.). Por isso, não é necessário estabelecer princípios próprios na 

medida em que estes contratos serão enquadrados nas categorias jurídicas já conhecidas.35 

Todavia, em que pese a ausência de tipicidade legal destes contratos, os 

princípios gerais dos contratos, muitas vezes, mostram-se insuficientes para solucionar 

diversos problemas específicos que surgem dos contratos informáticos. 

Os aspectos comuns dos contratos informáticos devem ser enfrentados pelos 

juristas, a saber: a inserção de cláusulas abusivas, controle das condições gerais dos 

contratos (decorrentes dos contratos de adesão), a proteção jurídica do software, o 

fenômeno da coligação contratual e a qualificação jurídica do contrato.36 

Neste trabalho, abordam-se, especificamente três cláusulas abusivas, a 

saber: a imposição de submeter eventual litígio à arbitragem, a eleição de foro e a escolha 

da lei aplicável (isto nos países em que cada unidade da federação tem legislação 

específica, como nos Estados Unidos e Canadá; porém não é o caso do Brasil).37 Porém, 

estas hipóteses, nesta obra analisadas, restringem-se aos contratos telemáticos. 

É cediço que o fornecedor de produtos e serviços informáticos prefere o 

contrato de adesão por representar uma economia de tempo e dinheiro. Outrossim, a 

contratação em massa é fenômeno marcante da contratação eletrônica, daí a 

disponibilização padronizada de bens e serviços informáticos, o que significa minimização 

dos riscos e otimização dos lucros. Mas, do outro lado, acentua a vulnerabilidade do 

adquirente e usuário destes produtos e serviços. Neste contexto, a utilização das condições 

gerais dos contratos é um marco dos contratos informáticos.38 

O grande problema nesta forma de contratar é sua utilização para limitar a 

garantia do produto ou serviço, bem como a responsabilidade do fornecedor. No entanto, 

estas hipóteses são reguladas nas legislações sobre proteção do consumidor. 

Quanto à tutela jurídica do software, havia uma polêmica acerca da forma 

pela qual este bem imaterial deveria ser protegido. A primeira corrente sustentava a 

autonomia desta disciplina jurídica devido às suas peculiaridades. Outra corrente, por sua 

vez, defendia que esta tutela deveria recair no sistema de patentes (predominando o 

                                                
35 DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos..., op. cit., p. 40 – 41. 
36 FINOCCHIARO, Giusella. Op. cit., p. 15 – 17. 
37 C.F./88: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, 
processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;” 
38 FINOCCHIARO, Giusella. Op. cit., p. 20. 
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interesse nacional, portanto, objeto da fiscalização e do controle dos órgãos estatais).39 

Uma terceira corrente apregoava que o programa de computador deve ser tutelado pelo 

Direito de Autor, porque há a criação pelo autor, que desenvolve o software, autorizando a 

exploração comercial de sua obra. Esta última é a posição que predomina na doutrina 

internacional.40 Por fim, havia uma quarta corrente, que sustentava o sistema conciliatório 

entre os regimes anteriormente citados, notadamente entre o Direito de Autor e o regime da 

Propriedade Industrial. 

A regulamentação brasileira do software, inicialmente, com a Lei n. 

5.988/73, inspirou-se na Convenção de Berna. Posteriormente, a Lei n. 7.646, de 18 de 

dezembro de 1987, conhecida por Lei da Informática, no art. 2º,41 consagrou o regime do 

Direito Autoral para a tutela jurídica do software ao fazer referência à Lei n. 5.988, de 14 

de dezembro de 1973. Neste sentido, para eliminar quaisquer dúvidas, a Lei n. 9.279, de 14 

de maio de 1996, denominada Lei de Propriedade Industrial, no inc. V do art. 10,42 exclui, 

expressamente, de seu âmbito de aplicação os “programas de computador em si.” 

Portanto, a atual Lei da Informática, a Lei n. 9.609, de 19 de fevereiro de 

1998, no art. 2º,43 diz que o regime jurídico que regulamenta o software é o mesmo do 

direito autoral. No art. 1º deste diploma legal, há definição do que vem a ser um programa 

de computador.44 

Igualmente, a Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei sobre Direito do 

Autor) reitera o entendimento anterior, afirmando que os programas de computador são 

considerados como criação intelectual (art. 7º, inc. XII e par. 1º).45 

                                                
39 Esta forma de tutela não é aconselhável, pois apenas beneficiaria os países desenvolvidos, por 
concentrarem a produção de software; ou seja, a Microsoft e a Apple são empresas norte-americanas, fator de 
desequilíbrio das nações em desenvolvimento. 
40 DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos..., op. cit. p. 54. Inclusive, a Diretiva 91/250/CEE, de 14 de maio 
de 1991, estabelece que a tutela do software deva ser feita como um direito autoral; este sistema é adotado na 
Austrália, Brasil, Canadá, Cingapura, Espanha, Ex-República Federal Alemã, França, Grã-Bretanha, 
Hungria, Israel, Japão, Malásia, República Chinesa (Taiwan), República da Coréia, República Italiana, 
República Russa, cf. PAESANI, Liliana Minardi. Direito de Informática: comercialização e desenvolvimento 
internacional do software. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 58. 
41 “Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programas de computador é o disposto na Lei n. 
5.988, de 14 de dez. de 1973, com as modificações que esta lei estabelece para atender às peculiaridades 
inerentes aos programas de computador.” 
42 “Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: [...] V - programas de computador em si;” 
43 “Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras 
literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.” 
44 “Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem 
natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas 
automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados 
em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.” 
45 “Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas 
em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: [...] XII - os 
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Destarte, a doutrina brasileira46 sustenta que “[...], atualmente, o regime 

jurídico da proteção aos programas de computador [está] definido tanto pela Lei n. 9.609 

(no que se referem aos textos, sons e imagens produzidos por seu autor) quanto pela Lei n. 

9.610 (relativamente ao programa que põe em funcionamento aqueles produtos), ambas de 

19 de fevereiro de 1998.” Isto ocorre devido ao caráter duplo dos programas de 

computador: “Com efeito, a criação do programa de computador apresenta tanto a 

característica básica de um direito moral de seu autor (indisponível) como a de um direito 

de natureza patrimonial (disponível) em relação à obra, com a mesma peculiaridade mista, 

inerente ao direito de autor”.47 

A tutela jurídica do software, como já se ressaltou, é realizada pelo direito 

autoral. No entanto, ainda persiste a discussão acerca da natureza jurídica deste bem: 

material ou imaterial (cf. jurisprudência brasileira tratada no subcapítulo 1.2.2).48 

Outro fenômeno que requer maior atenção do jurista é a coligação 

contratual. Em outras palavras, o fornecedor, no comércio eletrônico, geralmente oferece 

bens e serviços informáticos.49 

E, por fim, a dificuldade na qualificação contratual deve-se ao fenômeno da 

atipicidade estandardizada, ou seja, ao predomínio dos contratos atípicos e mistos nas 

transações eletrônicas. 

Viu-se que a característica deste contrato está no seu objeto, que é um bem 

ou serviço específico, isto é, bens ou serviços informáticos. Portanto, para a adequada 

compreensão desta espécie de contrato eletrônico, devem-se esclarecer as expressões “bens 

e serviços informáticos”. 

Por bens informáticos, deve-se entender a unidade central de processamento 

(CPU) e os demais aparelhos periféricos. Neste sentido, Ricardo Luis Lorenzetti50 defini, 

didaticamente, o que se deve entender por “bens informáticos”, nos seguintes termos: 

                                                                                                                                              
programas de computador;” “§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, 
observadas as disposições desta Lei que lhes sejam aplicáveis.” 
46 DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos..., op. cit., p. 56. 
47 Idem ibidem, p. 57. 
48 PAESANI, Liliana Minardi. Direito de Informática..., op. cit., p. 51: A Lei n. 10.176/01 (em vigor desde 1º 
de Janeiro de 2002) deu ênfase aos benefícios fiscais como uma das políticas públicas para reduzir as 
importações, estimulando o desenvolvimento de software brasileiro. 
49 LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los contratos. Op. cit., Tomo III, p. 826: “En este sector es 
habitual la conexidad contractual, puesto que se celebran contratos diversos unidos por una sola operación 
económica. El propósito práctico perseguido por las partes es la informatización de un área de una empresa, o 
la adquisición de un computador personal, pero esa finalidad se dispersa en contratos de venta de equipo, de 
licencia de programas, de asistencia técnica, de financiamiento, en muchos casos celebrados por distintos 
proveedores. De este modo, se presenta un agrupamiento contractual al que se le aplican los efectos que 
hemos analizado al estudiar este tema”. 
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El equipo es la base para poder operar informáticamente. Comprende: la 
unidad central de procesamiento, con la memoria Rom y la memoria 
Ram, más todos los diversos aparatos periféricos que sirven para 
introducir información (input): el teclado, el disk drive; para dar salida 
(output): el monitor, la impresora. Se trata de bienes físicos o materiales 
cuya propiedad no ofrece duda alguna. 
 

Estas espécies de bens informáticos não denotam nenhuma dificuldade na 

medida em que são bens materiais. 

Por outro lado, os bens informáticos imateriais, tais como os programas de 

computador (software), trazem maiores problemas ao jurista (cf. subcapítulo 1.2.2). 

Todavia, estes também são muito comuns nos contratos informáticos. 

Igualmente, a definição trazida pelo jurista argentino51 deve ser ressaltada in 

verbis: 

 

Es el conjunto de instrucciones que hacen posible el procesamiento de 
información. Puede deistinguirse: 
a) El programa operativo que permite funcionar de manera genérica al 
computador y coordinar las diversas partes del sistema, está incluido en 
el equipo; 
b) el aplicativo, en cambio, es el que permite llevar a cabo una 
determinada función. 
 

O software pode ser desenvolvido sob encomenda ou pode ser distribuído 

em massa, denominado software de prateleira (originada da expressão inglesa “off-the-

shelf”). Esta distinção é relevante para fins tributários, conforme apontamos no subcapítulo 

1.2.2; no entanto, não é objeto desta obra especificamente. 

Os contratos informáticos, cujo objeto seja um programa de computador, 

apresentam grande relevância prática, tendo em vista sua rentável exploração econômica. 

Além disso, estas figuras contratuais constituem o tema central deste trabalho na medida 

em que os contratos de cessão de direitos autorais (licença de uso)52 são identificados como 

“shrink-wrap” ou “click-wrap” (vide subcapítulo 4.7). 

                                                                                                                                              
50 Ibidem, p. 818. 
51 LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los Contratos. Op. cit., Tomo III, p. 818. 
52 A doutrina faz a distinção entre contrato de licença de comercialização, através do qual o criador de um 
programa de computador cede a outrem os direitos decorrentes de sua exploração econômica. Ora tal 
hipótese não é comum por anular o próprio incentivo da criação, qual seja, dentre outros, a exploração 
econômica da obra. Por outro lado, o contrato de licença de uso (ou cessão de direitos autorais) são muito 
comuns. Estes são os contratos em que o criador permite que outros possam utilizar de sua criação mediante 
o pagamento de uma remuneração, via de regra, conservando a propriedade do software. DE LUCCA, 
Newton. Aspectos..., op. cit., p. 68 – 69. 



 450 

E, por fim, podem ser objeto dos contratos informáticos, os serviços 

informáticos. Os serviços subdividem-se em assistência e manutenção, que pode ser 

preventiva ou corretiva.53 

Dada a complexidade dos sistemas de informação e a constante evolução 

dos programas de computador, inclusive, os possíveis danos decorrentes das práticas dos 

crackers ou honckers,
54

 este tipo contratual tem sido cada vez mais comum. Este contrato 

possui por objeto uma obrigação de fazer; contudo resta a problemática questão de se 

definir se a obrigação assumida é de meio ou de resultado. 

A doutrina55 afirma ser uma obrigação de meio, por ser impossível, nestes 

casos, garantir o resultado. Todavia, pondera-se que o prestador dos serviços de assistência 

e manutenção deve oferecer a tecnologia adequada para evitar danos aos usuários, desde 

que disponível no mercado. Este nos parece o entendimento mais razoável. 

Ora se nem mesmo a Microsoft - maior multinacional a criar e distribuir 

programas de computador - está imune a invasões, não se pode exigir tal eficiência de 

prestadores destes serviços particulares (profissionais liberais) ou pequenas empresas. 

Um exemplo de tanta fragilidade foi a invasão dos sistemas de informação e 

computadores da Microsoft por hackers, em 2000, que se apropriaram dos códigos-fontes 

dos programas de computador mais importantes (Windows e o Office),
56 facilitando a 

distribuição e divulgação destes produtos sem pagar à Microsoft. Portanto, fica inviável 

impor o dever de resultado aos particulares, que prestam serviços de assistência e 

manutenção. 

Além dos serviços de assistência e manutenção, podem compreender outra 

espécie designada pela expressão inglesa, “computer services contract”, ou seja, os 

contratos cujo objeto é a organização e gestão de banco de dados.57  

                                                
53 FINOCCHIARO, Giusella. Op. cit., p. 118 – 119: “La tipologia delle prestazioni oggetto dei contratti in 
esame è, come si è accennato, molto varia. In alcuni modelli contrattuali il servizio di assistenza comprende 
essenzialmente la riparazione dei guasti e il ripristino delle condizioni di funzionamento della machina. In 
altri modelli contrattuali il servizio di manutenzione comprende la manutenzione preventiva e la 
manutenzione corretiva, la fornitura delle parti di ricambio e dei materiali di consumo.” 
54 São indivíduos, movidos por sentimento nacionalista exagerado, destroem sítios na internet quando estes 
veiculem informação relacionada a seu pais, com as quais eles não concordem. Sobre a distinção entre 
hackers, crackers e honckers cf. DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos..., op. cit., p. 80, nota de rodapé n. 
39. 
55 Idem ibidem., p. 81. 
56 O ESTADO DE SÃO PAULO. Hackers invadem rede interna da Microsoft. In: Economia & Negócios, p. 
B9, 28 out. de 2000. 
57 Idem ibidem, p. 126. A tutela jurídica dos bancos de dados é disciplinada pela Diretiva n. 96/9/CE, de 27 
de mar. de 1996. 
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Ressalte-se, portanto, a dificuldade em estabelecer um tratamento único a 

todas as modalidades contratuais que tenham por objeto um bem ou serviço informático. Já 

se observou que tais negociações podem culminar em um contrato de compra e venda, 

locação, cessão, leasing, prestação de serviços de computação (assistência técnica e 

manutenção) e contrato de depósito fiduciário (escrow).
58 

O contrato de depósito fiduciário (escrow) é o contrato através do qual a 

empresa que criou um programa de computador, sendo, portanto, proprietária de seu 

código-fonte,59 entrega-o a um agente fiduciário, cuja obrigação principal é restituí-lo na 

data convencionada. Através desta modalidade contratual, garante-se o sigilo do código-

fonte. Conseqüentemente, uma das características desta modalidade contratual é a ênfase 

ao dever de guarda e sigilo. 

Este contrato não é o foco desta tese, cujo objeto de estudo são os contratos 

de adesão eletrônicos do tipo “shrink-wrap” e “click-wrap,” bem como os termos e 

condições de uso (também denominados “browse-wrap”). Estes contratos geralmente 

resultam da aplicação das telecomunicações à informática, agrupados pela doutrina sob a 

categoria dos “contratos telemáticos.” 

 

 
4.1.2 Contrato telemático 

 

Modernamente, distingue-se a figura dos denominados “contratos 

telemáticos”. Diferentemente dos contratos informáticos, anteriormente analisados, cujo 

objeto caracteriza-se por ser um bem ou serviço informático; os contratos telemáticos 

caracterizam-se pelo meio através do qual se contrata, ou seja, algum meio que conjugue 

telecomunicação e informática. 

Esta expressão originou-se na doutrina jurídica francesa, evidenciada na 

obra de Xavier Linant de Bellefonds e Alain Hollande,60 que traz a definição de “contrats 

télématiques”, in verbis: 

                                                
58 Na definição de LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los contratos. Op. cit., p. 827: “El contrato de 
escrow se celebra entre la empresa de software propietaria del programa y el usuario del mismo, con la 
concurrencia de un tercero depositario. Lo característico del contrato es la relación entre el titular del 
programa y el fedatario. Es asimilable al depósito en cuanto el titular del Código Fuente entrega un bien en 
custodia y el depositante se obliga a restituirlo. El depositario asume además obligaciones propias del 
contrato de servicio de mantenimiento, pues se obliga a proteger el código, actualizarlo, mantenerlo. 
Asimismo hay obligaciones de confidencialidad respecto de terceros”. 
59 DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos..., op. cit., p. 87: “[...] pode-se dizer que o código-fonte é a 
seqüência predisposta dos bits que irão determinar a própria função do programa”. 
60 Op. cit., p. 146. 
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Le sens exact du terme « télématique » n’est pas bien fixé. La definition 
la plus largement reçue en pratique fait entrer dans le cadre de la 
télématique toutes les applications qui associent l’ordinateur aux 
télécommunications. Cette définition rejoint celle de l’administration 
pour laquelle les services télématiques sont « un ensemble de services de 
nature ou d’origine informatique pouvant être fournis à travers un réseau 
de télécommunication ». 
 

Tal expressão pode ser utilizada pela doutrina jurídica brasileira, haja vista a 

existência do vocábulo telemática61 no vernáculo. 

Desta forma, a doutrina62 pátria conceitua contratos telemáticos como “o 

negócio jurídico bilateral que tem o computador e uma rede de comunicação como 

suportes básicos para sua celebração.” 

Estes contratos decorrem da liberdade contratual, já devidamente analisada 

no subcapítulo 2.1.1 desta tese, no qual se concluiu que a liberdade contratual é ampla 

significando a liberdade de optar em contratar ou não, a liberdade de escolha do parceiro 

contratual, liberdade de estabelecer o conteúdo do contrato e liberdade de se determinar a 

forma pela qual se dará a celebração do contrato. 

Assim, mencionou-se, também, o princípio da liberdade de forma, em que a 

lei (art. 104, inc. III do CC/02) não exige forma especial para que as partes manifestem sua 

vontade.63 No entanto, a lei ressalva algumas hipóteses em que a forma passa ser da 

substância do negócio jurídico (“ad substantia negotii”); nestes casos, o contrato será 

inválido, se as partes não observarem a forma predeterminada em lei.64 

Sendo assim, os contratos telemáticos têm base constitucional, pois é cediço 

que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei 

(art. 5º, inc. III). Ora, não havendo nenhum dispositivo legal que proíba que se contrate 

através do uso conjugado da telecomunicação e da informática, as partes podem celebrar 

                                                
61 “Telemática. [De tele(comunicação) + (infor)mática.] Substantivo feminino. 1.Ciência que trata da 
manipulação e utilização da informação através do uso combinado de computador e meios de 
telecomunicação.” In: Dicionário Aurélio (CD-rom), versão eletrônica. 
62 DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos..., op. cit., p. 33. 
63 Não obstante a lei não exigir forma especial, as partes podem escolher uma forma que facilite a prova da 
relação jurídica entre elas, nesta hipótese, diz-se que a forma é “ad probationem tantum”. 
64 Exemplo de forma que passa ser requisito de validade do negócio jurídico está expressa no art. 108 do 
CC/02, que diz: “Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos 
negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre 
imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.” Outro exemplo, no art. 109 
do mesmo diploma legal: “No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento 
público, este é da substância do ato.” Neste caso a forma ad substancia decorre da vontade das partes, que 
fizeram inserir no contrato cláusula específica neste sentido. 
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contratos desta forma. Portanto, a doutrina brasileira é favorável à validade destes 

contratos, muito embora não haja lei específica que os regule.65 

É aconselhável que o Brasil adote legislação específica ressaltando a 

validade dos contratos eletrônicos, através do princípio da não discriminação, segundo o 

qual não se deve negar validade aos contratos tão-somente por terem sido celebrados por 

meio eletrônico, como o fazem as legislações específicas, a saber: seção 202 (a) da 

UCITA,66 seção 7 (b) da UETA,67 seção 5 da UECA68 e art. 569 da Lei Modelo da 

CNUDMI sobre comércio eletrônico. 

Aliás, a redação atual do inc. I do art. 428 do CC/02 menciona a 

equiparação à contratação entre presentes, qualquer outro “meio de comunicação 

semelhante” ao telefone. Assim, muitas vezes, o contrato formado, por exemplo, através 

de chat
70

 ou pelo Skype
71 assemelha-se, em seus efeitos, aos contratos entre presentes dado 

à similaridade destes ao telefone; melhor falar-se em comunicação instantânea. 

No entanto, é interessante notar que não há uma regra fixa a determinar que 

os contratos telemáticos sejam celebrados entre presentes ou entre ausentes. Há casos em 

que o contrato telemático formar-se entre ausentes (melhor falar em “comunicação não-

instantânea”), e. g., os contratos celebrados após trocas de e-mail e os contratos celebrados 

a partir de uma seqüência em que o oblato deva clicar em ícones manifestando sua 

aceitação (“comunicação interativa”). Esta última é que opção mais utilizada pelos 

fornecedores de produtos e serviços que o disponibilizam através de sítios na internet 

(homepages). 

                                                
65 DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos..., op. cit., p. 94; DINIZ, Maria Helena. Tratado..., op. cit., vol. 
05, p. 756; LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. Op. cit., p. 129. 
66 “(a) A contract may be formed in any manner sufficient to show agreement, including offer and acceptance 
or conduct of both parties or operations of electronic agents which recognize the existence of a contract”. 
67 “(b) A contract may not be denied legal effect or enforceability solely because an electronic record was use 
in its formation”. 
68 “Legal recognition – 5. Information shall not be denied legal effect or enforceability solely by reason that it 
is in electronic form”. 
69 “Article 5 – Legal recognition of data messages – Information shall not be denied legal effect, validity or 
enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message”. 
70 “chat. [tSQt] [Ingl., ‘conversa informal’.] 1.Inform.  Forma de comunicação através de rede de 
computadores (ger. a Internet), similar a uma conversação, na qual se trocam, em tempo real, mensagens 
escritas; bate-papo on-line, bate-papo virtual, papo on-line, papo virtual.” In: Dicionário Aurélio (CD- Rom), 
versão eletrônica. 
71 “Skype é um software que permite seus usuários fazerem ligações telefônicas pela internet. Ligações para 
outros usuários do serviço (Skype) e para números cuja ligação é gratuita são livres (gratuitas), enquanto que 
ligações para telefones fixos e celulares podem ser cobradas. Há outras características incluídas, como envio 
de mensagens instantâneas, transferência de arquivo e vídeo conferência”. [tradução livre do texto: “Skype 
(IPA: [skaɪp]) is software that allows users to make telephone calls over the Internet. Calls to other users of 
the service and to free-of-charge numbers are free, while calls to other landlines and mobile phones can be 
made for a fee. Additional features include instant messaging, file transfer and video conferencing.”] 
Disponível em: < http://en.wikipedia.org/wiki/Skype>. Acessado em 24 de set. de 2008. 



 454 

Concentrando os nossos estudos à contratação telemática, passa-se, agora a 

tratar de algumas especificidades desta forma de contratar. 

 

 

4.2 Consentimento eletrônico 

 

A forma de consentir, na contratação eletrônica, apresenta uma distinção 

clara entre os contratos eletrônicos e os tradicionais, constituindo-se, portanto, uma das 

especificidades mencionadas acima. 

Neste novo contexto tecnológico, os contratantes podem manifestar sua 

vontade de diversas maneiras, a saber: pelo silêncio, quando a lei admitir; pelo 

comportamento como, por exemplo, ao clicar em determinado ícone ou baixar um 

programa e etc. Portanto, a declaração de vontade pode ser exteriorizada de muitas 

maneiras, tornando-se, ainda mais variada diante às novas tecnologias de comunicação. 

A forma de contratar no meio digital evoluiu, a saber, as figuras “shrink-

wrap,” “click-wrap” e “browse-wrap.” Na primeira figura, o consentimento é manifestado 

por uma conduta (abrir o CD e instalar o programa do computador) e pelo silêncio (não 

retornando o produto em caso de não-concordância com as cláusulas contratuais). 

Na hipótese dos denominados “click-wrap,” o consentimento é manifestado 

ao clicar na expressão “eu concordo”, “aceito”, “sim”, ou outras expressões sinônimas. 

Assim, nesta hipótese o usuário tem a oportunidade de tomar conhecimento previamente 

das cláusulas contratuais para poder decidir, conscientemente, se concorda ou não com 

elas. 

Por fim, recentemente, o “browse-wrap,” termos impostos por uma das 

partes à outra pelo fato de um usuário navegar em determinada página na internet, em que 

se constata a ausência de consentimento (cf. Subcapítulo 4.7.3.2). 

Ana Paula Gambogi Carvalho72 resume o quadro exposto acima, dizendo 

que duas primeiras hipóteses, a declaração de vontade é “pré-formulada,” pois basta clicar 

no ícone correspondente à expressão “sim” ou “não”. 

No entanto, Cláudia Lima Marques73 ressalta a cautela no momento de 

interpretar estas manifestações de vontade: 

                                                
72 Op. cit., p. 32. 
73 Confiança..., op. cit., p. 272. 
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Assim, se o consumidor faz um click para abrir o contrato, isto não 
pode ser interpretado como se ele estivesse aceitando a oferta, ou 
que o contrato se perfectibilizou. Deve ser possível ler o contrato e 
mesmo o imprimir, sem o concluir, pois o contrato é informação para o 
consumidor e é o direito de escolha deste último que está em jogo. O 
abuso da ‘ordem’ de impulsos eletrônicos, ou da ordem de telas abertas 
é justamente o de somente informar o conteúdo do contrato quando este 
já está aceito, ou de somente permitir baixá-lo (download), quando o 
consumidor já se tornou contratante. (grifo nosso) 

 

Em suma, as declarações de vontade podem ser produzidas e/ou 

transmitidas eletronicamente. O declarante pode manifestar sua vontade através de e-mails, 

tratado pelo Direito alemão e pelo brasileiro como correspondência; o direito anglo-saxão 

opta por uma análise casuística. O declarante pode, também, acessar a página do 

fornecedor, por exemplo, através do que se denomina “World Wide Web” (www), 

manifestando sua vontade por cliques em ícones, sendo que os sítios eletrônicos assumem 

característica de verdadeira oferta ao público no sistema brasileiro; e um mero convite a 

ofertar, no sistema alemão e anglo-saxão. Por fim, as declarações de vontade podem, 

também, ser produzidas e transmitidas em tempo real (Internet Relay Chats – IRC), cujo 

tratamento é o mesmo dado à comunicação feita por aparelhos telefônicos. 

Para fomentar o comércio eletrônico, consolidando o contrato eletrônico, a 

Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico determina o princípio da não-

discriminação (art. 12), ou seja, não se pode negar validade à declaração tão-somente 

porque as partes tenham usado maios eletrônicos para exteriorizar sua vontade. 

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que o e-

mail enviado comunicando o cancelamento do contrato supre a exigência de se enviar uma 

correspondência para tanto:74 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV VIA CABO. 
RESILIÇÃO DO CONTRATO. DENÚNCIA FEITA ATRAVÉS DE 
E-MAIL. VALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE PRESTAÇÕES 
FUTURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANOS MORAIS. 
VALOR DA INDENIZAÇÃO. Dispondo as condições gerais do 
contrato que a resilição deva ser precedida de comunicação por escrito, 
com antecedência mínima de trinta dias, e tendo sido satisfeita tal 
condição, mediante missiva encaminhada por e-mail, não poderia a ré 
condicionar o cancelamento do contrato à entrega do aparelho 
decodificador em loja da ré. Sendo inexigíveis as parcelas cobradas 
posteriormente à denúncia, indevida também é a inscrição do nome do 
autor no SPC, a gerar danos morais exacerbados no caso em tela, pela 
extrema desconsideração ao Direito do Consumidor. Indenização 

                                                
74 Recurso Cível Nº 71000729954, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo 
Torres Hermann, Julgado em 29/09/2005. 
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reduzida em observância aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 
Recurso improvido. 

 
O grande problema diz respeito à identificação do sujeito ao qual a 

declaração de vontade deve ser imputada,75 na doutrina norte-americana, fala-se em 

“attribution”.
76 

Quanto à terminologia, a doutrina alemã reserva expressões distintas para as 

espécies de declarações de vontade. O termo genérico, “declaração de vontade digital” 

(“digitaler Willenserklärung”) subdivide-se em duas espécies, a saber: - a declaração 

produzida pelo próprio declarante, que utiliza o computador apenas para enviá-la, 

denominada “declaração de vontade eletrônica” (“elektronischer Willenserklärung”); e - a 

declaração de vontade produzida por um programa de computador organizado pelo 

indivíduo, que se responsabiliza pelos negócios realizados de forma automatizada, 

conhecida por “declaração de vontade automatizada” (“automatisierter 

Willenserklärung”). Nesta última hipótese, própria declaração de vontade é produzida e 

transmitida eletronicamente por um software, tendo sido, previamente, programado para 

tanto.77 

Contudo, seguindo à classificação amplamente aceita pela doutrina 

internacional e pátria, conforme exposto quando se definiu contrato eletrônico. A 

terminologia mais científica é reservar a expressão, “declaração de vontade eletrônica”, 

para designar o gênero. Este se subdivide em duas espécies: - a “declaração de vontade 

automatizada”, quando o software formula a declaração e a transmite; e - “declaração de 

vontade telemática”, quando o declarante por si mesmo redige ou manifesta oralmente sua 

vontade e envia pelo computador. Sendo que esta dá margem a outra subdivisão para 

abranger a “declaração pré-formulada”, expressão que deve ser reservada aos contratos 

em que o aderente apenas deve clicar nos ícones “sim” ou “não”; e declaração de vontade 

telemática estrito sensu, quando o próprio indivíduo formula sua declaração utilizando a 

internet apenas para transmiti-la. 

                                                
75 CLARIZIA, Renato. Informatica e conclusione del contratto.  Milão: Dott. A. Giuffrè, 1985. p. 71. 
76 MANN, Ronald J.; WINN, Jane K. Electronic Commerce. Op. cit., p. 293: “In the face-to-face context, 
attribution is not a serious problem: a person that appears at the merchant’s counter, sings documents, and 
hands over money or accepted property is bound to the contract that those actions implement. In the 
electronic context, however, the parties need not meet in person: […]. That circumstance can cause problems, 
however, when one party claims that it is not responsible for a transaction completed in its name in an 
electronic format.” 
77 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 32 – 33, nota de rodapé n. 11. 
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Nos contratos telemáticos, as declarações de vontade são transmitidas por 

intermédio do computador. A polêmica gira em torno da declaração de vontade 

automatizada, pois são elaboradas e transmitidas por programas de computador 

desenvolvidos para esta finalidade específica. Esta característica fez surgir a discussão se o 

consentimento eletrônico deveria ser atribuído à máquina ou ao ser humano. Por óbvio, só 

o homem pode ser considerado sujeito de direitos, portanto, o consentimento deve ser 

atribuído ao ser humano que utilizou o computador para concluir o contrato.78 

De maneira que a vontade declarada por intermédio de um programa de 

computador deve ser atribuída ao declarante, que deve sempre se comportar segundo os 

ditames da boa-fé objetiva. Além disso, Renato Clarizia79 esclarece que a vontade 

declarada eletronicamente implica na aparência de ser coincidente à vontade real do 

declarante, criando no destinatário a expectativa de obter o cumprimento do que foi 

declarado devido à teoria da confiança (“affidamento”). 

O computador é apenas um mecanismo de comunicação de uma vontade já 

aperfeiçoada quando o declarante a manifestou ou formatou o programa do computador 

para transmiti-la.80 

Em todas as hipóteses, predomina na doutrina a regra geral de imputação, 

em que se atribui a declaração de vontade exteriorizada através do uso do computador ao 

declarante. Neste sentido, Ricardo Luis Lorenzetti81 estabelece a regra geral de 

imputabilidade nos seguintes termos: 

 

[...] aquele que utiliza o meio eletrônico e cria uma aparência de que 

este pertence a sua esfera de interesses, arca com os riscos e os ônus de 

demonstrar o contrário. Esta regra é complementada por deveres 
anexos impostos às partes, como o de informar sobre o meio utilizado 
para a comunicação e o de utilizar um meio seguro, [...]. 

 

Em suma, a declaração de vontade é atribuída ao declarante, que se 

responsabiliza pelo cumprimento do que foi declarado, a menos que prove que outra 

pessoa utilizou sua máquina, sem autorização para tanto, ou outro fato que ilida este nexo 

de imputação. 

                                                
78 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 33: “[...] a doutrina dominante sustenta hoje o 
entendimento de que a declaração automatizada nada mais é que uma declaração de vontade comum, uma 
vez que, por detrás do computador que a produziu, está sempre presente um comando humano, que é o seu 
verdadeiro gerador”. No mesmo sentido: FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. Op. cit., p. 217. 
79 Op. cit., p. 73. 
80 PARISI, Francesco. Il contratto concluso mediante computer. Padova: Cedam, 1987. p. 03. 
81 Comércio eletrônico. Op. cit., p. 293. 
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Para minimizar esta polêmica, as legislações específicas trazem regra sobre 

esta matéria. O art. 13 da Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico, por 

exemplo, estabelece a regra de imputação da mensagem ao emissor quando ele mesmo a 

envia, ou quando a mensagem é enviada por outra pessoa que tenha autorização para tanto 

ou, ainda, por um sistema de informação programado previamente para operar 

automaticamente.82 

O conhecimento desta declaração de vontade pelo receptor dá-se no 

momento em que a mensagem ingressa em sua esfera de controle. Este é o entendimento 

adotado no art. 15 de Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico e na seção 23.1 

da UECA, no Canadá. 

Portanto, não se exige o conhecimento psicológico do conteúdo da 

mensagem pelo receptor, basta que esta tenha ingressado no seu sistema de informação, 

alheio ao controle do emissor.83 

Dia a dia, o comércio eletrônico tem transformado as práticas comerciais 

conduzidas em ambiente digital (online) e os direitos dos consumidores, por vezes, têm 

sido negligenciados. Diante das novas formas de contratação, raras vezes o consumidor 

tem a chance de manifestar seu consentimento após a leitura das cláusulas contratuais, em 

formato hiperlink, impondo ao consumidor o ônus de clicar em uma seqüência de páginas 

na internet para ter acesso ao conteúdo das cláusulas que lhes serão vinculantes. Por vezes, 

ainda, o fornecedor remete o consumidor a seu sítio na internet para tomar conhecimento 

das cláusulas contratuais. Tudo isso é um fator de risco à proteção dos consumidores e ao 

próprio desenvolvimento do comércio eletrônico, na medida em que a manifestação do 

consentimento é essencial para assegurar os direitos básicos das partes contratantes. 

Para minimizar os inconvenientes desta situação, as legislações específicas 

dão ênfase ao consentimento informado, privilegiando o direito à informação clara e 

precisa. Por exemplo, o art. 10 da Diretiva 2000/31/CE e a seção 8.1 do UECA. Além de 

obrigar o envio de aviso de recebimento nos casos de contratação eletrônica que não seja 

via correio eletrônico (art. 14 da Lei Modelo CNUDMI sobre comércio eletrônico, art. 11 

da Diretiva 2000/31/CE e o art. 16 do Projeto de Lei brasileiro n. 4.906/01). 

Percebe-se que a noção de consentimento manifestado na formação do 

vínculo contratual alterou-se radicalmente na era digital. Portanto, o direito deve 

acompanhar esta evolução, disciplinando sobre a regra de imputação das declarações 

                                                
82 Para maiores detalhes sobre as legislações específicas sobre o tema, vide subcapítulo 1.3. 
83 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 295. 
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eletrônicas, garantindo o direito à informação plena do consumidor e definindo o momento 

em que a declaração é tida por recebida.  

 

 

4.2.1 Consentimento automatizado 

 

Esta é uma modalidade de consentir em que as partes utilizam um software 

pré-programado para realizar negócios jurídicos em nome e por conta do indivíduo que o 

formatou. Este software é denominado na doutrina norte-americana84 por “robotic devices” 

(ou, simplesmente, “bots”); e na canadense,85 “intelligent software agents” ou 

“autonomous agents”. Mas a terminologia que se consolidou foi “electronic agents”,86 que 

traduzido, livremente, designa “mandatários eletrônicos”. 

Desta forma, esta figura assemelha-se muito com o que o mandatário faz, 

isto é, atua em nome e por conta do mandante, daí a vinculação deste software à noção de 

“agents”, ou seja, mandatários. 

“Electronic agents” são programas de computadores “inteligentes”, 

formatados pelo usuário para que realizem alguns negócios jurídicos online em nome e por 

conta do usuário.87 Ressalte-se, portanto, que estes programas não têm autonomia, ou seja, 

eles não podem atuar por si próprios; ou seja, não são sujeitos independentes.88 

                                                
84 MANN, Ronald J.; WINN, Jane K. Electronic Commerce. Op. cit., p. 293. 
85 KERR, Ian. Spirits in the Material World: Intelligent Agents as Intermediaries in Electronic Commerce. In: 

Dalhousie Law Journal, vol. 22 (1999), pp. 189 – 249. Disponível em: 
<http://iankerr.ca/content/view/26/78/>. Acessado em 20 de dez. de 2008. p. 191. 
86 Esta é a terminologia mundialmente aceita, haja vista a regulação dos “electronic agents” pela UECA: “19. 
In this Part, ‘electronic agents’ means a computer program or any electronic means used to initiate na action 
or to respond to electronic documents or actions in whole or in part without review by a natural person at the 
time of the response or action”; pela UCITA (seção 102 - definições): “(27) ‘Electronic agent’ means a 
computer program, or electronic or other automated means, used independently to initiate an action, or to 
respond to electronic messages or performances, on the person's behalf without review or action by an 
individual at the time of the action or response to the message or performance”; e pela UETA (seção 2 – 
definições): “(6) ‘Electronic agent’ means a computer program or an electronic or other automated means 
used independently to initiate an action or respond to electronic records or performances in whole or in part, 
without review or action by an individual”. 
87 MANN, Ronald J.; WINN, Jane K. Electronic Commerce. Op. cit., p. 293: “In this context, the idea is that 
a person would program its computer to search for products that it wishes to buy (or persons to whom it can 
sell) and have the computer enter into transactions upon terms that meet specified conditions”. KERR, Ian. 
Spirits in the material world…, op. cit., p. 195: “Besides carrying out tasks on behalf of some information 
user, what distinguishes software agents from other computer programs is that na agent is said to perform 
such tasks autonomously, i.e., without oversight or intervention.”; SOOKMAN, Barry B. Computer, internet 

and electronic commerce law. Vol. II: Chapter 10 – Electronic Contracting. Scarborough: Carswell, 2000. p. 
10-1 a 10-148. p. 10-18.12: “An ‘electronic agent’ is a computer program or electronic means used to initiate 
an action or to respond to electronic documents or actions in whole or in part without review by an actual 
person at the time of the response of the action”.  
88 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 290 – 291. 
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Por isso, é incorreto dizer que estes “agentes eletrônicos” seriam sujeitos de 

direito por ficção legal. Na verdade, ele tem tão-somente uma função instrumental. Neste 

sentido, Ricardo Luis Lorenzetti89 conclui ser equivocada a aplicação do instituto da 

representação a estes programas de computador. Todavia, como acima demonstrado, a 

doutrina estrangeira aplica aos “agentes eletrônicas” as noções do contrato de mandato 

(“agency”). 

Neste contexto, surge um problema sério de imputação (“attribution”), pois 

se busca definir se o consentimento é imputado ao “agente eletrônico” ou ao indivíduo que 

formatou esta ferramenta, responsabilizando-se, portanto, pelas transações que o software 

realizar. Esta discussão é acirrada tendo em vista que, muitas vezes, a outra parte 

contratante desconhece que está negociando com um “agente eletrônico”, acreditando estar 

tratando com um ser humano. Este fenômeno revela o alto nível de despersonalização do 

contrato telemáticos, tratada no subcapítulo 1.1.1.  

Quanto à regra da imputabilidade do consentimento automatizado, as 

legislações específicas disciplinam esta polêmica questão, atribuindo o consentimento ao 

indivíduo (sujeito de direito) que pré-formatou o programa para realizar as transações. 

Neste sentido, a seção 20 da UECA, a seção 211 da UCITA e a seção 14.1 da UETA. 

Em suma, a regra geral de imputação do consentimento automatizado é que 

a declaração seja atribuída ao usuário do software, ressaltando que as partes podem dispor 

de maneira diversa no contrato.90 

Destarte, há uma manifestação de consentimento pelo usuário, emitida 

previamente ao programar o software para realizar determinados negócios. Esta ferramenta 

funciona da seguinte maneira: o usuário formata o referido software para, 

automaticamente, buscar na internet, todos os sábados, quais filmes de sua categoria 

preferida estão em cartaz, comprar os tickets do cinema mais próximo de sua casa, em 

quantidade predeterminada (por exemplo, para duas pessoas). Os tickets são comprados e 

entregues, tudo eletronicamente, representando maior comodidade e economia de tempo ao 

usuário. 

O uso de software nas transações eletrônicas é fator de insegurança, porque 

é muito comum ocorrerem diversos tipos de erros nestas transações.91 Por isso, as 

                                                
89 Comércio eletrônico. Op. cit., p. 291. 
90 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 291. 
91 KERR, Ian. Spirits in the material world. Op. cit., p. 206 – 207. 
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legislações específicas preocuparam em disciplinar esta situação. A seção 22 da UECA92 

invalida os negócios realizados por meio de “agentes eletrônicos” quando tenha ocorrido 

erro material, desde que o software não dê ao usuário a chance de corrigir o erro e o 

usuário notifique a outra parte contratante do erro. No mesmo sentido, a seção 213 da 

UCITA e seção 10 da UETA. 

Este subcapítulo dedica-se ao estudo das condutas realizadas pelo “agente 

eletrônico” e a conseqüente atribuição da declaração de vontade ao usuário, sustentando a 

validade destes negócios jurídicos desde que não se verifique a ocorrência de erro material. 

Um estudo mais detalhado sobre “agentes eletrônicos” requer um trabalho à parte devido 

às inúmeras questões que este tema suscita, o que deixaremos para outra oportunidade. 

Assim, as transações eletrônicas realizadas por intermédio de programas de 

computador são válidas. Esta validade é assegurada pelas legislações específicas já 

mencionadas, ou seja, pela Legislação canadense UECA (seções 19 e 21), pelas legislações 

norte-americanas, UCITA [seções 102(27) e 107] e UETA (seção 14). E precisa ser 

regulada, semelhantemente, no Brasil. 

Em suma, o “agente eletrônico” não é uma realidade ontológica; mas, por 

opção política, o Legislador, nestas leis específicas, estabelece a validade dos contratos 

eletrônicos intermediados por estes programas de computador, conferindo maior segurança 

jurídica ao comércio eletrônico. 

 

 

4.2.2 “Electronic Data Interchange” (EDI) 

 

O consentimento pode ser transmitido, também, por meio do que se 

denomina “Electronic Data Interchange”, que “significa troca estruturada de dados através 

de uma rede de dados qualquer”.93 Esta forma de comunicação é usualmente utilizada entre 

                                                
92 “22. An electronic document made by a natural person with the electronic agent of another person has no 
legal effect and is not enforceable if the natural person made a material error in the document and      (a) the 
electronic agent did not provide the natural person with an opportunity to prevent or correct the error; (b) the 
natural person notifies the other person of the error as soon as practicable after the natural person learns of 
the error and indicates that he or she made an error in the electronic document; (c) the natural person takes 
reasonable steps, including steps that conform to the other person's instructions to return the consideration 
received, if any, as a result of the error or, if instructed to do so, to destroy the consideration; and (d) the 
natural person has not used or received any material benefit or value from the consideration, if any, received 
from the other person.” 
93 Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/EDI>. Acessado em 26 de dez. de 2008: “a EDI pode ser 
definida como o movimento eletrónico de documentos padrão de negócio entre, ou dentro, de empresas. o 
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empresas, pois a EDI possibilita a emissão e o recebimento de mensagens de forma 

previamente programada, prescindindo da intervenção humana para tanto. 

A Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico traz o significado 

desta sigla e seu conceito, no art. 2º:94 

 

Artigo 2 - Definições 
Para os fins desta Lei: 
Entende-se por "mensagem eletrônica" a informação gerada, enviada, 
recebida ou arquivada eletronicamente, por meio óptico ou por meios 
similares incluindo, entre outros, "intercâmbio eletrônico de dados" 
(EDI), Correio eletrônico, telegrama, telex e fax; 
Entende-se por "intercâmbio eletrônico de dados" (EDI) a 
transferência eletrônica de computador para computador de 
informações estruturadas de acordo com um padrão estabelecido 
para tal fim [...]. (grifo nosso) 

 

Destarte, este meio de comunicação interssistêmico (entre empresas) 

possibilita o desenvolvimento de um sistema automatizado responsável pelo 

gerenciamento da produção e distribuição dos bens. Em outras palavras, ele “gera, 

transmite, recebe e processa informação comercial estruturada, tudo eletronicamente, em 

substituição aos tradicionais documentos em papel”.95 

A distinção entre a EDI e os demais meios de comunicação, tais como o e-

mail, o telex e o fax, é que a EDI oferece maior segurança porque seu formato só pode ser 

reconhecido por computador (linguagem de máquina); enquanto os demais meios de 

comunicação são elaborados para serem lidos por pessoas (linguagem humana).96 

Além desta vantagem, a EDI oferece muitas outras, como a comunicação 

veloz e eficiente entre as empresas, mesmo estando em lugares distantes, reduzindo os 

custos destas transações e otimizando os lucros.97 

 

 

 

                                                                                                                                              
EDI usa um formato de dados estruturado de recolha automática que permite que os dados sejam 
transformados sem serem reintroduzidos”. 
94 Disponível em: <www.dct.mre.gov.br/e-commerce/seminario-e-commerce-lei.html>. Acessado em 
14/05/2002. 
95 LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. Op. cit., p. 17. 
96 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio Eletrônico. Op. cit., p. 297. 
97 LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. Op. cit., p. 18; LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio Eletrônico. 

Op. cit., p. 299. 
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4.2.3 Vícios do consentimento no contexto do comércio eletrônico 

 

É comum que haja conflito entre a vontade declarada e a vontade real do 

declarante, que utiliza meios de comunicação eletrônicos. Isto se deve, mormente, à 

especificidade técnica deste meio de comunicação aliada à alta velocidade com que as 

declarações de vontade são transmitidas. Às vezes, movido por um simples impulso, o 

declarante clica, equivocadamente, no ícone “enviar” e, pronto. Pela teoria da expedição, 

tem-se um contrato válido; sendo que, dificilmente, o declarante poderá retratar-se, tendo 

em vista à velocidade com que as mensagens eletrônicas são enviadas e recebidas. Neste 

contexto, a análise dos vícios do consentimento adquire enorme relevância jurídica, 

requerendo do Direito uma releitura de seus institutos. Portanto, o erro pode recair no 

envio da mensagem eletrônica ou na confecção desta; ou, ainda, nos dois aspectos. 

Os vícios do consentimento são o dolo, erro e coação. Já os vícios do 

negócio jurídico são a simulação, fraude contra credores, lesão e estado de perigo.98 No 

entanto, conforme se ressaltou, esta tese, destaca-se o erro, por ser um vício do 

consentimento que gera um conflito entre a vontade real e a vontade declarada, recorrente 

na contratação telemática. 

Preliminarmente, deve-se verificar a distinção entre os vocábulos “vontade” 

e “declaração”, para melhor compreender a análise de possível conflito entre a vontade 

interna do agente e aquilo que foi declarado. 

Vicente Ráo99 afirma ser a vontade uma sucessão de elementos diversos 

(vontade, vontade de declaração e vontade de conteúdo) e explica: 

 

É longo o iter constitutivo da vontade jurídica atuante. Antes de formar 
e pôr em ação a sua vontade, o agente procura conhecer o bem de que 
precisa, ou deseja, pois “nihil volitum nisi praecognitum”. É o 
conhecimento consciente do bem que atrai a vontade. Conhecido o bem, 
e eleito o agente, auto-determinando-se, passa a querê-lo. 
Autodeterminado, o agente, a seguir, quer declarar a sua vontade e 
efetivamente a declara, realizando o ato jurídico destinado a lhe 
proporcionar, por seus resultados práticos tutelados pelo direito, o bem 
que pretende e assim procura alcançar. 

 

A formação da vontade e sua declaração é algo dinâmico e o juiz deve ficar 

atento a esta característica quando da análise de um caso concreto. O problema ocorre 

                                                
98 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico, op. cit., p. 302. 
99 Ato Jurídico. Op. cit., p. 175 - 176. 
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quando não há harmonia entre os elementos volitivos (subjetivos) e a declaração de 

vontade (elemento objetivo).100 

A teoria da vontade (Willenstherorie) define negócio jurídico como um ato 

de vontade. Portanto, para seus adeptos, o intérprete deve buscar a vontade íntima (real) 

das partes envolvidas no negócio jurídico em concreto. 

Savigny foi quem formulou de forma científica esta teoria dizendo que, 

quando há declaração sem vontade e sem intenção, o indivíduo pensava fazer um ato 

jurídico verdadeiro, mas ele não teve a vontade necessária para realizá-lo (“declaração sem 

vontade”).101 O erro acompanha sempre uma declaração aparente; mas este não é o motivo 

para a proteção contra o dano que a declaração provocou, este motivo é negativo, ou seja, é 

a ausência da vontade. Sendo assim, conclui Savigny que o ato jurídico sem vontade é 

ineficaz.102 

José Beleza Dos Santos103 sintetiza os ensinamentos de Savigny em três 

princípios: 

 

1º. Que a vontade que se não declarou é por sua própria natureza 
juridicamente irrelevante. 
2º. Que a declaração sem vontade é ineficaz, ainda mesmo que a 
contradição entre a vontade e a declaração seja devida a culpa do 
declarante, exceto no caso de reserva mental não conhecida da pessoa a 
quem a declaração se dirija. 
3º. Que, se uma declaração aparente oculta outra declaração de vontade 
real, é esta última que deve prevalecer. 

 

Em outras palavras, por ser a vontade elemento essencial do negócio 

jurídico, havendo um eventual conflito entre esta e a vontade declarada, a vontade real 

                                                
100 Por isso, pondera DEL NERO, João Alberto Schützer. Conversão Substancial do Negócio Jurídico. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2001. p. 58 – 59: “Mas todo processo deliberativo exige – ou, melhor, pressupõe -, do 
ponto de vista racional: a) conhecimento (dos fatos e, se processo deliberativo juridicamente relevante, do 
direito, também); b) eleição do fim que pretende alcançar-se; e c) escolha do meio adequado para atingir o 
fim almejado”. 
101 RODRIGUES, Silvio. Dos Defeitos dos Atos Jurídicos. São Paulo: Max Limonad, 1959. p. 45: “Quant il y 
a déclaration sans volonté et sans intention, celui qui agit a cru faire um acte juridique véritable, mais il n’a 
pás eu la volonté nécessaire pour lê réalizer. L’erreur accompagne toujours une semblation accordée contre lê 
dommage qu’elle entraîne, ce motif est tout negatif; c’est l’absence de la volonté, et la volonté seule pourrait 
justifier le dommage.” 
102 Todavia, no ordenamento jurídico, a vontade é da essência do negócio jurídico; sendo que sua ausência 
importa na inexistência do negócio, enquanto que a vontade viciada implica na nulidade relativa ou absoluta 
do mesmo. 
103 A Simulação em Direito Civil. Coimbra: s.d., 1955. p 14. 
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prevalece sobre a vontade declarada, pois aquela é elemento essencial do negócio 

jurídico.104 

Conseqüentemente, pela teoria da vontade, se houver erro, ou mesmo dolo, 

o negócio jurídico não deve ser juridicamente considerado, pois lhe falta um elemento 

essencial que é a vontade real do declarante que não teria realizado o negócio se não 

tivesse incorrido em erro. 

Vicente Ráo105 chama a atenção ao fato de que esta teoria levada a ferro e 

fogo, “faria depender, sempre, o valor dos atos [sic] jurídicos do elemento interno 

constituído pela volição do agente, com sacrifício do accipiens da declaração e da 

segurança do comércio jurídico”. 

A teoria da vontade para dirimir eventuais conflitos entre a vontade real e a 

declaração protege o autor da declaração na medida em que se prega que a vontade real 

deva prevalecer, permitindo, desta forma, o desfazimento do negócio jurídico. Todavia o 

problema é que à primeira vista, parece demasiadamente individualista indo na contramão 

do desenvolvimento da ciência jurídica, em que o Direito serve para resguardar a 

coletividade; não apenas um único indivíduo inserido em um universo maior.106 

Desta forma, a teoria subjetivista é atenuada, por exemplo, ao adotar a 

doutrina da culpa in chontrahendo. Ihering, mesmo adepto à teoria da vontade, dizia que os 

contratantes devem empregar a máxima diligência sob pena de ser responsabilizado pelo 

interesse contratual negativo (Negativervertragsinteresse). 107 A crítica é que a teoria da 

culpa in contrahendo era insuficiente para solucionar os conflitos em que houve 

divergência entre a vontade real e a declaração.108 

Outro exemplo, a teoria da garantia tácita, desenvolvida por Windscheid, 

segundo a qual todo contratante assume a obrigação de responder pelos danos decorrentes 

de sua declaração de vontade, também, atenua os efeitos adversos da teoria da vontade.109 

Observe-se que estas duas soluções conduzem ao mesmo resultado que é o 

ressarcimento do declaratário pelos prejuízos causados com a nulidade do negócio jurídico 

celebrado. A diferença de ambas está em seus fundamentos: na teoria da culpa in 

contrahendo, o ressarcimento deve-se à culpa daquele que emitiu uma declaração 

defeituosa; enquanto que, na teoria da garantia tácita, o ressarcimento está alicerçado na 

                                                
104 RODRIGUES, Silvio. Dos Defeitos dos Atos Jurídicos. Op. cit. p. 19. 
105 Op. cit. p. 164. 
106 RODRIGUES, Silvio. Dos Defeitos...op. cit. p. 22. 
107 RÁO, Vicente. Op. cit. p. 167. 
108 SANTOS, José Beleza dos. Op. cit. p. 18. 
109 RÁO, Vicente. Op. cit. p. 168. 



 466 

ficção de uma responsabilidade tácita de garantia pela perfeição da declaração, à qual o 

declarante está comprometido desde o momento de sua manifestação de vontade.110  

Na linha evolutiva, os defensores da teoria da declaração 

(Erklärungstheorie), opositores à teoria da vontade, defendiam a tese de que a declaração 

prevalece sobre a vontade interna do declarante. Isto porque a vontade interna é 

extremamente psicológica, difícil de ser descoberta pelo intérprete. Sendo assim, a vontade 

exteriorizada mediante a declaração é o que realmente importa. 

Portanto, em eventual conflito entre a vontade interna e a vontade declarada, 

esta deve prevalecer para assegurar a segurança do comércio jurídico e proteger o 

destinatário da declaração. 

Em suma, a teoria da declaração fornece um critério mais objetivo para que 

se interprete o negócio jurídico: a declaração. Em outras palavras, para interpretar o 

negócio jurídico, não se deve buscar “o que seu autor eventualmente queria, mas apurar a 

maneira como uma pessoa normal, de acordo com os princípios da boa-fé, a entenderia”.111 

Fundamentam os juristas que a teoria da declaração surgiu como resposta ao 

absurdo da aplicação extremista da teoria da vontade. Assim, a vontade jurídica, que é a 

declarada, deve substituir a vontade psicológica.112 

Entretanto, estas duas teorias individualistas não são contraditórias, ou seja, 

a vontade não pode ser contraposta à declaração.113 Por isso, a teoria da declaração levada 

às suas últimas conseqüências, também, gera injustiças: 114 

 

Se imaginarmos um caso de erro (onde a questão se põe mais 
freqüentemente), numa compra e venda, na qual as duas partes estejam de 
boa fé, a aplicação da teoria da declaração poderá levar, graças à 
manutenção do ato, a beneficiar o que certat de lucro captando e a 
prejudicar o que, já então, somente procura evitar um dano; 

 

A teoria da declaração é aplicada intensamente aos atos de circulação de 

títulos de crédito, cuja característica essencial é a literalidade. Nestes, a declaração contida 

no título está acima de qualquer vontade.115 

                                                
110 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Teoria..., op. cit. p. 26. 
111 RODRIGUES, Sílvio. Dos Defeitos dos Atos Jurídicos. Op. cit. p. 22. 
112 SANTOS, José Beleza dos. Op. cit., p. 21. SALEILLES, Raymond. De la Déclaration de Volonté: 

Contribuition à l’Étude de l’Acte Juridique dans le Code Civil Allemand (art. 116 à 144). Paris: Librarie 
Cotillon, 1901. p. 06. 
113 DEL NERO, João Alberto Schützer. Op. cit. p. 55. 
114 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico..., op. cit. p. 80. 
115 RÁO, Vicente. Op. cit. p. 233 – 234. 
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A teoria da confiança (Affidamento ou Vertrauenstheorie) está calcada na 

idéia de prevalência da declaração sobre a vontade, sendo que o declarante deve arcar com 

o ônus da confiança que faz surgir no declaratário. Vê-se que a teoria da confiança 

aproxima-se da teoria da declaração, procurando, entretanto, corrigir algumas soluções 

injustas dadas pela Erklärungstheorie. 

José Beleza Dos Santos116 explica claramente em que consiste a teoria do 

Affidamento: 

A teoria da confiança parte do princípio de que deve atender-se não à 
vontade real, mas à declaração porque o direito se deve basear mais sobre 
a certeza do que sobre a verdade. Mas para que se dê eficácia à 
declaração, ainda que ela não corresponda a uma vontade real, é 
necessário que a pessoa a quem a declaração se dirige tenha fundadas 
razões para crer que essa declaração traduz uma vontade séria. Se, 
porém, a pessoa a quem a declaração se destina não está de boa fé, se ela 
conhece a divergência entre a vontade real e a declarada já os seus 
interesses não devem ser protegidos pelo direito e não lhe pode aproveitar 
a declaração, que ela sabe ser aparente. (grifo nosso) 

 

Em suma, a vontade declarada só prevalece sobre a vontade real na hipótese 

de ter criado no destinatário certo grau de confiança de que a declaração correspondia à 

vontade do declarante, e, conseqüentemente, levou o declaratário a se comportar de acordo 

com essa crença legítima. 

Todavia, se o destinatário age sem a devida cautela, ou seja, havendo culpa 

imputável ao declaratário, que deveria ter sido mais atento às circunstâncias in concreto 

para verificar a real vontade do declarante, não será beneficiado com a prevalência do que 

lhe foi declarado. Ao contrário, valerá, no caso, a vontade real do declarante. 

Silvio Rodrigues117 explica que a teoria da confiança surgiu para abrandar as 

teorias da vontade e da declaração. Desta forma, segundo a teoria do affidamento, o 

“declarante que errou por culpa ou por dolo é responsável perante aqueles que confiaram 

na legitimidade de seu ato”. Entretanto, ressalta que isto nada mais é que a aplicação do 

princípio da responsabilidade extracontratual. 

A crítica que se faz à teoria da confiança é que segundo ela se o destinatário 

estava de má-fé (dolo ou culpa) então deve prevalecer a vontade interna do declarante e 

não a declaração, permanecendo a dificuldade de constatação da vontade real (verdade 

versus certeza).118 

                                                
116 Op. cit. p. 26. 
117 Dos Defeitos dos Atos Jurídicos. Op. cit. p. 49. 
118 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência... Op. cit. p. 87. 
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Todavia, ainda assim parece a teoria mais aceitável na atual sociedade pós-

moderna e hipercomplexa, pois consegue trazer segurança ao comércio jurídico, ao mesmo 

tempo, que protege o contratante de boa-fé.119  

A teoria da responsabilidade está fundada na predominância da vontade real 

sobre a declaração. A paternidade da teoria da responsabilidade é de Windscheid que 

reformulou a teoria anterior sobre “Garantia Tácita”, afirmando que:120 

 

[...] em caso de divergência entre a vontade real e a declarada, não basta, - 
escreve Windscheid, nesta nova formulação de sua teoria - o simples 
ressarcimento do destinatário da declaração, anulado o negócio; é 
necessário mais, que, não obstante aquela divergência, o negócio 
subsista válido, que o declarante, sempre que tenha agido com dolo 
ou culpa, se atenha ao prometido. (grifo nosso) 

 

Esta teoria apóia-se na formulação de Savigny no sentido de que a ordem 

jurídica deve proteger a vontade real acima da declarada. Desta forma, havendo 

divergência entre a vontade interna e a declaração, sendo que tal divergência derive de 

culpa ou dolo do declarante, e as pessoas a quem se dirige a declaração ou que podem dela, 

legitimamente, aproveitar da declaração estiverem de boa-fé, o negócio jurídico deve ser 

considerado válido para resguardar os direitos daquele que, sem culpa nem dolo, foi 

prejudicado pela fraude de outrem. Desta forma, a teoria da responsabilidade não tutela 

apenas a boa-fé do declaratário que confiou na manifestação de vontade do declarante, mas 

protege, também, a boa-fé deste.121 

Sílvio Rodrigues122 analisa a teoria da responsabilidade, explicando que se o 

autor da declaração, não correspondente à vontade interna, agir com culpa ou dolo, será 

responsabilizado pela disparidade entre a vontade real e a declarada, ou seja, ficará 

vinculado ao que foi declarado: 

 

Não se pode aproveitar de sua própria torpeza (se houver dolo), ou de sua 
própria incúria (se houver culpa), para promover a ineficácia do ato, com 
prejuízo para os terceiros de boa-fé que confiaram na verdade da 
declaração emitida. Porém, dentro de tal teoria, que, como disse, 
representa um abrandamento à teoria da vontade real, a parte a quem se 
destina a declaração continua desprotegida e corre o risco de ver desfazer 

                                                
119 Neste sentido, LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 301: “A primazia da 
declaração e da aparência geralmente se refere à vontade do emissor, que é avaliada em seus aspectos 
externos pelo receptor, que nela confia”. 
120 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Op. cit. p. 26. 
121 SANTOS, José Beleza dos. Op. cit. p. 27. 
122 Direito Civil... op. cit. p. 185 – 186. 
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o negócio em que legitimamente confiou, apenas porque o emissor da 
declaração incidiu em erro, ainda que de boa-fé. O recuo, representado 
pela teoria da responsabilidade, também se mostra, insuficiente para 
assegurar a estabilidade das relações sociais. 

 

Aqui a crítica que se faz é que a culpa do declarante convalida seu próprio 

ato, contrariando o princípio corrente de que ninguém pode se beneficiar pela própria 

torpeza.123 

Ricardo Luis Lorenzetti124 afirma que, para solucionar os eventuais 

problemas dos vícios do consentimento, deve-se recorrer à natureza jurídica da declaração 

de vontade, isto é, receptícia. Assim, o jurista argentino sustenta que o conflito entre a 

vontade interna e a declarada trata-se de um problema de interpretação de quem recebe, ou 

seja, “problema de reconhecibilidade”. 

Conforme explicado, este subcapítulo se concentra no erro, entendido como 

elemento que vicia a vontade do agente, cujo “estado da mente, que, por defeito do 

conhecimento do verdadeiro estado das coisas, impede uma real manifestação de 

vontade.”125 

O impacto deste vício do consentimento no comércio eletrônico é muito 

maior, confirmado nos ensinamento de Cláudia Lima Marques,126 que ressalta a velocidade 

dos cliques e a utilização da linguagem digital como fatores que aumentam a incidência em 

erro, evidenciado o “[...] ‘clicar’ e contratar sem ‘vontade’, ou querendo outro objeto, outra 

data de pagamento ou outras condições de transporte”. Além disso, o erro assume novas 

proporções no Direito Internacional Privado, baseado na contratação internacional e em 

línguas estrangeiras, denominado “risco lingüístico” ou “Sprachrisiko”. 

O erro “de direito”, ou seja, quando as partes desconheçam qual a lei que 

regula a relação jurídica, em tese, não é escusável. Sobre isto a doutrina e jurisprudência127 

ressaltam a impossibilidade de alegar ignorantia legis: 

 

Quando alguém quer se eximir de responder pela violação de direito 
alheio, invoca a ignorância da lei, esbarra muito justamente no princípio 
legal da ignorantia legis neminem excusat. Ao revés, porém, se esse 
princípio legal é argüido, não para preservar a majestade e a 
incolumidade da lei, mas como pretexto para impedir que a lei se cumpra 

                                                
123 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência... op. cit. p. 87. 
124 Comércio eletrônico. Op. cit., p. 300. 
125 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria Geral..., op. cit., p. 216 – 217. 
126 Confiança..., op. cit., p. 123. 
127 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil anotado e legislação 
extravagante. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 216. 
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– seria então ilógico e contraproducente tomá-lo como escudo da 
ilegalidade. Alguém usufrui proveitos extralegais porque a outra pessoa 
não conheceu exatamente a extensão de seus direitos: como invocar para 
violar a lei exatamente um princípio destinado a protegê-lo? 
 

No entanto, no comércio eletrônico, o desconhecimento da lei aplicável é 

uma realidade, tendo em vista o alto nível de globalização. Portanto, é necessário repensar 

o Direito sobre este ponto específico no intuito de considerar o erro de direito anulável 

nestas hipóteses, quando ele interfere no motivo determinante que levou as partes a 

concluírem o contrato.128 

O erro invalidante129 é o erro substancial que recaia sobre a natureza do 

negócio ou do objeto principal, sobre a identidade e qualidades da outra parte; e o erro de 

direito, quando for o único motivo do negócio e desde que não implique em recusa de 

aplicação de lei (art. 139 do CC/02).130 No contexto do comércio eletrônico é muito 

comum incidir neste tipo de erro, mesmo porque não se tem nenhuma forma de contato 

entre as partes, nem tão pouco com o objeto principal da declaração. 

Contudo, a prova de tais circunstâncias apresenta muitas dificuldades. Por 

isso, as legislações específicas realçam o dever de informação (art. 5º e 6º da Diretiva 

2000/31/CE e art. 4º do Projeto de Lei brasileiro n. 1.589/99); ou seja, para minimizar a 

ocorrência de erro sobre o produto ou serviço, o fornecedor e as características da 

transação. 

A solução mais eficaz continua sendo a da possibilidade de retratação, o que 

nem sempre é possível na comunicação eletrônica, por ser, quase sempre, instantânea. 

Para diminuir a ocorrência de erro ao contratar através de um meio 

eletrônico, as legislações devem obrigar os fornecedores a comunicar os consumidores 

sobre todas as características do produto ou serviço, dando oportunidade efetiva para que 

possam corrigir eventuais equívocos antes, durante e após a conclusão do contrato. 

Nesta mesma linha de raciocínio, os tribunais estrangeiros enfatizam a 

necessidade de proporcionar aos consumidores a oportunidade de se arrependerem, caso 

não concordem com as cláusulas contratuais ou características do produto ou serviço, que 

                                                
128 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 303. 
129 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato jurídico. Plano da Validade. Op. cit., p. 152. 
130 “Art. 139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da 
declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; II - concerne à identidade ou à qualidade essencial 
da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; III - 
sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio 
jurídico.” 
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desconheciam na ocasião da contratação. Este entendimento foi fixado no caso Specht 

versus Netscape:
131

 

 

The license agreement generally explains that, if the purchaser does not 
wish to enter into a contract, he or she must return the product for a 
refund, and that failure to return it within a certain period will constitute 
assent to the license terms. 

 

Os tribunais brasileiros, por sua vez, tomam por base o princípio da 

confiança. Assim, se a transação eletrônica errônea for incapaz de criar na outra parte a 

justa expectativa decorrente do contrato, desobriga o fornecedor ao cumprimento da oferta. 

Em um caso concreto, constou no sítio eletrônico do fornecedor o preço equivocado do 

produto, um aparelho de videokê, (R$ 949,00, ao invés de R$ 389,00). No entanto, o 

software não permitiu a conclusão do contrato em decorrência do erro, oportunamente 

diagnosticado. Não obstante, a consumidora ligou para o fornecedor para fazer o pedido, 

quando foi informada que havia um erro na página na internet; por isso, que a compra do 

produto via internet foi obstaculizada. Diante desta situação, a consumidora ingressou em 

juízo pleiteando a execução específica, ou seja, pretendia vincular o fornecedor ao valor da 

oferta veiculada na internet (R$ 949,00). No entanto, a juíza decidiu:132 

 

A partir daí, conclui-se que a requerida não objetivava ludibriar ou 
enganar seus consumidores, prestando-lhes a informação adequada logo 
após a percepção do erro. Por outro lado, a própria impossibilidade de 
adquirir o videokê pela internet, em razão do aparecimento de uma 
televisão quando o interessado clicava na figura do videokê, denota o 
erro nos links, acarretando a disponibilização da informação no local 
errado (quando se clicava na figura do videokê apareciam dados da 
televisão), o que não se dá com a propaganda enganosa. A exigibilidade 
do cumprimento da oferta apenas seria viável se esta oferta fosse idônea 
ou suficiente para induzir o consumidor a adquirir o bem, sob errôneas 
condições, o que não ficou caracterizado no caso concreto, já que o 
interessado não conseguiria comprar o bem por R$ 389,00, nem pela 
internet nem pelo telefone. Tendo a autora recebido a informação a 
respeito do equívoco do anúncio, inexiste fundamento para a imposição 
de obrigação à ré. 

 

                                                
131 150 F. Supp. 2d 585 (S.D. NY 2001). 
132 Juizado Especial Cível – Central I, Anexo da Universidade São Judas Tadeu da Comarca de São Paulo – 
SP, processo n. 000.01.203.302 -2, ação de obrigação de fazer movida por K. A. F. em face de S. S/A, j. 
21/05/2001. In: DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. O erro na compra e venda telemática: análise da 
experiência brasileira. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, 2008. 290 p. p. 266. 



 472 

O erro sobre o preço é muito comum na contratação telemática, tendo em 

vista freqüentes falhas na transmissão das informações pelo software como no caso acima, 

bem como por falha do profissional responsável pela programação da página na internet do 

fornecedor, em que faz constar o preço diverso do que, realmente, era para constar. Esta 

polêmica retoma a discussão sobre preço irrisório e preço vil. 

A tendência dos tribunais brasileiros é no sentido de não vincular o 

fornecedor à oferta quando o preço veiculado for preço irrisório. Como, por exemplo, em 

um caso em que o preço veiculado na página na internet do fornecedor de apenas R$ 3,60 

por uma lavadora, que custava R$ 1.099,00 demonstra, flagrantemente, que houve um 

equívoco.133 

Neste caso, ficou patente a existência de erro com relação ao preço do 

produto. Todavia, há casos em que a solução não se mostra tão fácil diante à dificuldade de 

se definir o que venha a ser preço vil, no caso concreto. Defendemos a tese de que a oferta 

com preço abaixo do preço de mercado possa vincular o fornecedor, quando as 

circunstâncias do caso concreto tornar crível que se tratava de uma promoção, por 

exemplo, das denominadas “queima de estoque”. É comum que fornecedores realizem 

“queima de estoque”, em que o desconto pode até ultrapassar 80% do valor do bem. 

Portanto, se as circunstâncias do caso concreto faça surgir no consumidor esta justa 

expectativa, então o fornecedor estará obrigado a cobrir a oferta, ainda, que venha alegar 

erro na transmissão eletrônica ou na programação da página na internet. Como decidiu o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:134 

                                                
133 Juizado Especial Cível Central da Comarca de São Paulo – S.P., proc. n. 03.720.612-5, ação movida por 
E. A. de A. em face de S. S/A. In: DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Op. cit., p. 272: “Como afirmado 
pela requerida, é absolutamente evidente que o autor ao constatar que uma lavadora custava R$ 1.099,00, 
poderia concluir, sem muito esforço mental, que o preço de R$ 3,60 solicitado pela ré para outra lavadora da 
mesma marca não era um preço usual”. No mesmo sentido: “Ementa: Obrigação de entrega de mercadoria. 
Venda feita pela internet. Relação de consumo. Divulgação de preço abaixo do real valor. Aplicável à espécie 
os princípios da boa-fé, equilíbrio e a vedação ao enriquecimento sem causa. Afastada a obrigatoriedade da 
oferta constante do art. 30 e 35, inciso I, do CDC. Recurso provido.” (Recurso Cível Nº 71001132802, 
Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 
24/04/2007); no mesmo sentido: “EMENTA: CONSUMIDOR. OFERTA. VINCULAÇÃO. ERRO. PREÇO 
IRRISÓRIO DE BEM DE CONSUMO. Ar condicionado de 30.000 btus oferecido na rede da internet, no 
site da loja Submarino.com pelo valor de R$ 3,00. Aplicável à espécie os princípios da boa-fé, equilíbrio e a 
vedação ao enriquecimento sem causa, os quais afastam a obrigatoriedade da oferta constante do art. 30 e 35, 
inciso I, do CDC”. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71000650705, Terceira Turma Recursal Cível, 
Turmas Recursais, Relator: Maria José Schmitt Santanna, Julgado em 31/05/2005). 
134 Recurso Cível Nº 71001559079, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge 
Simões Neto, Julgado em 12/08/2008; no mesmo sentido: “Publicidade – Concurso – Prêmio – Numeração 
ilegível – Código de Defesa do Consumidor. A fornecedora de refrigerante que lança no mercado campanha 
publicitária sob forma de concurso com tampinhas premiadas, não se libera de sua obrigação ao fundamento 
de que a numeração é ilegível. O sistema do CDC, que incide nessa relação de consumo, não permite à 
fornecedora – que se beneficia com a publicidade – exonerar-se do cumprimento da sua promessa apenas 
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EMENTA: CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE COMPUTADOR 
POR PREÇO PROMOCIONAL. ANÚNCIO VIA INTERNET. 
FORNECEDORA QUE SE NEGA A REALIZAR A ENTREGA, SOB 
A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EQUÍVOCO NO VALOR 
ANUNCIADO. FORÇA VINCULATIVA DA OFERTA. DIREITO DA 
CONSUMIDORA DE EXIGIR O CUMPRIMENTO FORÇADO. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30 E 35, I, DO CDC. NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO. 

 

 

4.3 Oferta e aceitação eletrônicas 

 

Após a análise das especificidades do consentimento eletrônico, deve-se 

analisar pormenorizadamente em que consistem a oferta e a aceitação eletrônicas. Em 

outras palavras, quando um consentimento eletrônico constitui uma oferta ou uma 

aceitação. 

O conceito de oferta já foi analisado no capítulo 3, fazendo um estudo 

comparativo entre a dogmática brasileira e a canadense. Constatou-se que a oferta é uma 

declaração de vontade receptícia, que contenha todas as informações necessárias à 

conclusão do contrato e, ainda, que indique a intenção clara do proponente em vincular-se, 

contratualmente, com o destinatário. 

Neste sentido a doutrina do Common Law
135

 afirma que a oferta é como se 

fosse uma intimação feita pelo proponente através de palavras ou condutas, com a 

consciência de que este passo tende à celebração de um contrato, sendo que os termos da 

proposta devem indicar todos os elementos essenciais do contrato, a tal ponto que ela possa 

ser aceita pelo oblato. A proposta torna-se eficaz tão-somente a partir do momento em que 

é comunicada. A partir deste momento, a proposta vincula o proponente. 

O grande problema é se definir o momento da “chegada” da oferta ao 

destinatário, porque ela pode ser veiculada por diversos meios de comunicação, a saber, 

pelo correio, telegrama, telex, fax, telefone e, modernamente, através de e-mail, Relay 

Chats, páginas na internet, etc. Toda esta diversidade dificulta a formulação de uma regra 

única. 

O avanço das novas tecnologias requer regras flexíveis. Por exemplo, o e-

mail, antes afirmado categoricamente como um meio de comunicação entre ausentes 

                                                                                                                                              
porque a numeração que ela mesma imprimiu é defeituosa. A regra do art. 17 do Dec. 70.951/72 apenas 
regula a hipótese em que o defeito tiver sido comprovadamente causado pelo consumidor. Recurso não 
conhecido”. (STJ, 4ª Turma, Recurso Especial 396943/RJ, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 02.05.2002). 
135 SOOKMAN, , Barry B. Computer, internet and electronic commerce law. Op. cit., p. 10-15. 
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(“não-instantânea”), passou a ser considerado em julgados do Common Law como meio de 

comunicação instantânea, haja vista a enorme velocidade com que se opera o envio dos 

correios eletrônicos.136 

Portanto, para se definir o momento a partir do qual a oferta eletrônica 

vincula o proponente, deve-se indagar se o meio de comunicação é ou não instantânea. Na 

primeira hipótese, isto é, quando o meio de comunicação empregado pelas partes for 

instantânea, podendo, inclusive ser feito mediante Relay Chats, entende-se que o 

proponente vincula-se imediatamente. Já na segunda hipótese, quando o meio de 

comunicação empregado for não-instantânea, as conseqüências serão as mesmas do 

contrato epistolar (cf. subcapítulo 4.4). 

Contudo, é importante salientar que não há uma regra fixa a ser empregada 

na realidade tecnológica da internet; esta análise deve ser feita casuisticamente. Portanto, o 

Legislador não deve reduzir a eficácia e utilidade de um dispositivo legal, exemplificando 

o que se deve considerar um contrato entre ausentes ou entre presentes. O sistema do 

Common Law vai ao encontro das necessidades das atuais tecnologias, deixando ao juiz a 

análise caso a caso se o meio de comunicação empregado é ou não instantânea. Este deve 

ser o parâmetro a ser adotado na futura legislação pátria sobre contratos eletrônicos (cf. 

capítulo 7). 

Assim, para se considerar o momento da chegada da oferta, não se requer o 

efetivo conhecimento de seu conteúdo pelo oblato, basta que a mensagem eletrônica seja 

acessível por ele. Neste sentido, concordamos com a doutrina137 que afirma que: 

 

[...] Não se exige a tomada de conhecimento fática. Portanto, um e-mail é 
tido como chegado quando ele é armazenado no sistema postal eletrônico 
do destinatário e encontra-se disponível para acesso, podendo ser lido a 
qualquer momento. 

 

O momento da chegada da mensagem eletrônica é definido nas legislações 

específicas, ou seja, a Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico considera 

enviada e recebida a mensagem eletrônica (art. 15) quando esteja acessível pelo 

                                                
136 KERR, Ian. Contracts Course Material..., op. cit. [documento em meio eletrônico sem paginação]. 
137 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 71. 
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receptor,138 a UECA (seção 23.1)139 e o art. 22 do Projeto de Lei brasileiro n. 4.906/01 

(para maiores detalhes, cf. capítulo 1). 

Outra distinção que merece destaque é a feita pelo Direito alemão ao 

distinguir entre mensagens corpóreas, quando a declaração de vontade é corporificada em 

um meio, e. g., documento escrito, podendo ser revista pelo destinatário sempre que ele 

achar necessário; e, por outro lado, as mensagens não- corpóreas, e. g., telefone, que se 

esvaem. Sendo assim, a doutrina alemã requer o efetivo conhecimento no caso de 

mensagens não-corpóreas; enquanto que, na hipótese de mensagens corpóreas basta a 

chegada ao destinatário, ou seja, não se requer o conhecimento fático do conteúdo da 

mensagem. 

Neste sentido, Ana Paula Gambogi Carvalho140 conclui que a regra 

elaborada pela doutrina alemã às tratativas através da internet é a que segue: 

 

[...] Na transposição desses princípios às declarações de vontade 
transmitidas pela Internet a pessoas consideradas presentes (por Relay 

Chats), deve-se levar em consideração que a mensagem transmitida 
por escrito permanece registrada na tela do computador. Basta, 
então, para caracterizar a sua “chegada”, que ela apareça na tela do 
computador do destinatário, sendo a este possível lê-la e, caso deseja, 
salvá-la ou mesmo imprimi-la. Diferente é, contudo, o caso em que os 
usuários da Internet se comunicam interativamente por meio de 
equipamentos como microfone e fone de ouvido, uma vez que as 
declarações transmitidas oralmente não são em regra registradas, o que 
faz com que elas se tornem eficazes apenas com a efetiva tomada de 
conhecimento por parte do destinatário. (grifo nosso) 

 

Conjugando esta regra com a regra anteriormente apontada do Common 

Law, temos que a melhor solução para considerar a oferta eletrônica eficaz e obrigatória 

vai depender da forma pela qual ela é materializada e comunicada. 

Quando a oferta for corpórea e transmitida por meio de comunicação 

instantânea como, por exemplo, mediante MSN em que o proponente escreve os termos da 

proposta na caixa de diálogo que ficará visível ao oblato, podendo armazená-la, os efeitos 

da proposta são imediatos, aplicando-se o art. 428, inc. I do CC/02, sendo desnecessário o 

conhecimento efetivo pelo destinatário. 

                                                
138 “(1) Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, the dispatch or a data message 
occurs when it enters an information system outside the control f the originator or of the person who sent the 
data message on behalf of the originator”. 
139 “23(1) Unless the originator and the addressee agree otherwise, an electronic document is sent when it 
enters an information system outside the control of the originator or, if the originator and the addressee are in 
the same information system, when it becomes capable of being retrieved and processed by the addressee”. 
140 Idem ibidem, p. 72. 
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No entanto, quando a oferta for considerada não-corpórea e transmitida por 

meio de comunicação instantânea como, por exemplo, a utilização de software tais como 

Skype na modalidade de “conversa de voz”, então o efetivo conhecimento de seu conteúdo 

pelo oblato passa a ser relevante. 

Por fim, quando a oferta for corpórea, porém não-instantânea, e. g. o e-mail 

transmitido apenas no dia seguinte, considera-se eficaz a proposta eletrônica desde o 

momento em que ela ingressa no sistema de informação do oblato, estando acessível. 

Devido à massificação das transações no comércio eletrônico, a distinção 

entre proposta e oferta ao público segundo a dogmática brasileira não terá efeitos práticos, 

pois ambas são consideradas obrigatórias (art. 427 e 429 do CC/02). No entanto, no 

Common Law há distinção, pois a oferta feita a um número indeterminado de pessoas 

considera-se mero “convite a ofertar” (“invitation to treat”), hipótese em que deixa de ser 

obrigatória, invertendo-se os papéis. Em outras palavras, aquele que fez o convite passa a 

ser o oblato, que poderá aceitar ou não a oferta do indivíduo que passa a ser 

individualizado. 

A distinção entre proposta, oferta ao público e convite a ofertar já foi 

desenvolvida no subcapítulo 3.1.1.1. Pelo sistema brasileiro, a oferta eletrônica, seja qual 

for o método utilizado pelo fornecedor será obrigatória, vinculando-o a seus termos. 

Assim, diante de uma oferta eletrônica, surge a possibilidade de aceitá-la ou 

não. A aceitação, também, foi objeto de análise no capítulo 3, sob o método comparativo 

entre a dogmática brasileira e canadense. Da qual se conclui que a aceitação é uma 

declaração de vontade receptícia, que pode ser expressa por palavras ou por conduta, 

através da qual se concorda com todos os termos da proposta.141 

Semelhantemente à proposta, por ser uma declaração de vontade receptícia, 

a aceitação torna-se eficaz quando é comunicada ao proponente. 

No contexto do comércio eletrônico, a aceitação verifica-se de diversas 

maneiras, podendo ocorrer quando o oblato redija sua aceitação, transmitindo-a via e-mail 

ou quando o oblato realize certos atos que demonstre sua aceitação (“conduta social 

típica”) como, por exemplo, quando ele adere aos termos clicando em ícones 

demonstrando sua anuência (“Eu concordo” – “I agree”).142 Em todas estas hipóteses, há 

acordo de vontade consoante a doutrina brasileira143 que afirma: 

                                                
141 SOOKMAN, Barry B. Computer, internet and electronic commerce law. Op. cit., p. 10-16. 
142 Idem ibidem, p. 10-17. 
143 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Op. cit., p. 99. 
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Certo é que nestes contratos há acordo de vontade, há vontade, mesmo 
que de adesão e “de conduta social típica”; logo, há contrato, mesmo que 
unilateralmente elaborado e muitas vezes não acessível ao consumidor. 
Há uma bilateralidade essencial, apesar da unilateralidade tão visível. 

 

A grande polêmica gira em torno das páginas na internet, ou seja, seriam 

elas consideradas oferta ao público? Se a resposta for positiva, em quais circunstâncias? A 

estas indagações pretende responder o subcapítulo seguinte. 

 

 

4.3.1 Natureza jurídica da página na internet 

 

Dentre as transações comerciais eletrônicas, é muito comum que empresas 

tenham uma página na internet para divulgar informações sobre sua atividade, produtos e 

serviços, possibilitando aos interessados comprar tais mercadorias através de programas de 

computador formatados para este fim. Diante desta nova realidade muito comum, discute-

se a natureza jurídica da página na internet, ou seja, seria uma oferta ao público, 

publicidade ou um mero convite a contratar? 

Para responder a esta indagação, deve-se, preliminarmente, verificar se a 

página na internet contém todas as informações suficientes para a conclusão do certame. 

Isto porque se considera “oferta” a declaração de vontade que veicule todas as informações 

essenciais sobre o preço, sobre o produto ou serviço e condições de entrega como, também, 

a realização do serviço. Neste sentido, a página na internet pode ser considerada oferta ao 

público.144 

Inclusive, Cláudia Lima Marques145 enfatiza a aproximação da publicidade 

e da oferta no comércio eletrônico: 

No meio eletrônico, em que o click neste ícone leva imediatamente ao 
on-line-shop do fornecedor (hyperlink) e em que os banners passam na 
tela com informações e podem até mesmo “falar” as ofertas, tudo se 
torna flow (fluído) e relativo. Melhor considerar, pois, neste meio, 
qualquer mensagem comercial, mesmo marcas, nomes ícones, gráficos 
etc., como parte da web-publicidade. Como a oferta e a publicidade 
encontram-se misturadas no comércio eletrônico, ambas estão presentes 
nesta fase do consenso (Einigungsphase) e podem ser elementos de 
criação de confiança e de expectativas legítimas! 

 

                                                
144 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 308. 
145 Confiança..., op. cit., p. 145. 



 478 

Portanto, as páginas na internet submetem-se aos efeitos vinculantes do art. 

429 do CC/02. E, caracterizando-se uma relação de consumo, aplicam-se os efeitos do art. 

30 do CDC.146 Este dispositivo legal diz que qualquer informação suficientemente precisa 

veiculada por qualquer forma obriga o fornecedor147 que a fizer veicular, cabendo à 

escolha do consumidor, nos termos do art. 35 do CDC, exigir o cumprimento específico da 

obrigação, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato 

mediante a restituição da quantia, eventualmente paga, corrigida monetariamente além das 

perdas e danos. Este é o posicionamento da jurisprudência brasileira:148 

 

EMENTA: CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E 
VENDA DE MICROCOMPUTADOR VIA INTERNET. OFERTA. 
VINCULAÇÃO. Cerceamento de defesa inocorrente. Pretensão da ré, 
revel, em colher o depoimento pessoal da parte contrária sem maior 
justificativa. Julgamento ocorrido após o decreto de revelia e sem 
designação de instrução, por desnecessária no caso concreto. A oferta 
veiculada sobre a venda de microcomputador obriga a empresa ré ao 
cumprimento da oferta. Aplicabilidade do art. 30 do CDC. Resguardo da 
segurança dos negócios jurídicos realizados virtualmente. 
Reconhecimento posterior de equívoco que não exime a responsabilidade 
da demandada. Circunstâncias do negócio que autorizam seja 
reconhecida a boa-fé do consumidor, de molde a afastar a incidência da 
norma contida no art. 138 do CCB/2002. (Precendente RI 71000968362 
Acórdão da lavra deste relator). SENTENÇA MANTIDA. NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO. 

 

Diante do fato de que a internet é um meio de comunicação de massa, em 

que a sua página é acessada por milhares de pessoas, deixando o fornecedor à mercê da 

quantidade inimaginável de pedidos - o que, fatalmente, seu estoque não suportará -, o 

Common Law traz solução diversa. Em outras palavras, as informações veiculadas em 

catálogos, revistas e páginas na internet são consideradas meras “invitation to treat”, em 

                                                
146 DINIZ, Maria Helena. Tratado ... op. cit., p. 756; CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 69 – 70. 
147 “Contrato – Efeito da publicidade na formação do negócio – Compra e venda de imóvel – Propaganda 
lançada no mercado em que constava a garantia de financiamento para o comprador – Interpretação do art. 30 
do CDC, em cotejo com o artigo 1.080 do Código Civil. A publicidade, assim como quaisquer outras 
informações veiculadas, obrigam o ofertante e integram o contrato. Embargos infringentes rejeitados, por 
maioria”. (TJRS, 10º Grupo de Câm. Cíveis, Embargos Infringentes 599212396, rel. Des. José Aquino Flores 
de Camargo, j. 28.05.1999) 
148 Recurso Cível Nº 71001600568, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno 
Tregnago Saraiva, Julgado em 09/10/2008; No mesmo sentido: “EMENTA:  CONSUMIDOR. COMPRA E 
VENDA DE NOTEBOOK VIA INTERNET. OFERTA. A oferta veiculada sobre a venda de um notebook 
obriga a empresa ré ao cumprimento da oferta. Aplicabilidade dos arts. 30 e 39, I, do CDC. Resguardo da 
segurança dos negócios jurídicos realizados virtualmente. Reconhecimento posterior de equívoco que não 
exime a responsabilidade da demandada, quanto mais se a tentativa de cancelamento do negócio se deu após 
contato do autor. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”. (Recurso Cível N. 
71001031426, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José Schmitt Santanna, 
Julgado em 02/08/2006). 
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que o fornecedor terá o direito de não vincular-se ao que foi anunciado, caso não tenha 

mais a mercadoria em estoque. Neste sentido, a doutrina anglo-saxã sustenta, in verbis:149 

 

The general approach of the common law is that advertisements made in 
the press or trade catalogues, or to goods displayed in a store is that they 
constitute only an “invitation to do business” and not a contractual offer. 
[…] this conclusion has been justified by the observation that such 
entities may have only a limited stock of goods and a limited 
manufacturing capacity, and so could not reasonably be understood as 
making firm offers to every recipient. Based on the foregoing, it is likely 
that electronic catalogues, price lists and advertisements placed on 
websites or transmitted to potential buyers by electronic mail would 
not be considered as offers to sell, but rather as invitations to buy or 
to do business. (grifo nosso) 

 

Neste sentido, também, está a doutrina alemã, ou seja, quando o fornecedor 

disponibiliza um produto ou serviço através de uma página na internet, ele está se dirigindo 

a um número indeterminado de pessoas (ad incertas personas). Assim, o fornecedor pode 

receber mais pedidos do que o número da mercadoria em seu estoque, e este fato ele não 

pode controlar. Por este motivo, o Direito alemão optou em tratar as páginas na internet 

analogamente à exposição de mercadorias em vitrines, à publicidade em jornais e aos 

anúncios em Btx (Bildschirmtext), ou seja, como mera invitatio ad offerendum. 

Ressalvadas algumas circunstâncias que “[...] indicarem que o conteúdo e a forma de 

apresentação da homepage foram concebidos de modo a induzir o destinatário da 

mensagem a acreditar estar diante de uma oferta vinculatória (por exemplo, quando a 

mensagem contém expressões como Oferta especial! Faça logo o seu pedido! Entrega 

imediata!)”, nestes casos, devem-se considerar as páginas na internet como uma oferta ao 

público obrigatória.150 

Assim, se a página na internet não contiver todas as informações necessárias 

à conclusão do contrato, então, não será o caso de considerá-las ofertas ao público; mas 

meros convites a ofertar. Para minimizar seus riscos, o empresário deve estruturar suas 

homepages de maneira que se apresente como mero convite a ofertar (“invitatio ad 

offerendum”). Mas esta forma nem sempre será a mais vantajosa sob o ponto de vista 

comercial. Melhor condicionar à quantidade de mercadorias em estoque ou, melhor ainda, 

como muitas empresas já o fazem, utilizar um software que atualize as quantidades em 

estoque, de maneira que o consumidor, de pronto, constate que não há mais mercadorias 

                                                
149 SOOKMAN, Barry B. Computer, internet and electronic commerce law. Op. cit., p. 10-15. 
150 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 37 e 39. 
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em estoque.151 Esta é a melhor solução para que o fornecedor possa desvincular-se, quando 

não tenha condições de cumprir o que foi ofertado a milhares de pessoas. Caso tais atitudes 

sejam desconsideradas, o fornecedor ver-se-á vinculado a uma das conseqüências previstas 

no art. 35 do CDC. 

Um outro caso peculiar diz respeito às ofertas de software para download, 

em que a distribuição destes produtos imateriais (digitalizados) é ilimitada e automática. 

Neste caso, é possível fazer o download do software escolhido em quantidade ilimitada, 

bastando que o interessado forneça o número de seu cartão de crédito autorizando o débito 

para concluir a compra, sendo tal contrato imediato.152 Portanto, o fornecedor deve estar 

vinculado ao que foi proposto, pois a justificativa em que se alega falta de disponibilidade 

em estoque não é procedente nesta hipótese. De qualquer forma, devido a tantas 

peculiaridades, a solução será sempre casuística.153 

Nestas modalidades de transações eletrônicas, o regramento trazido pelas 

legislações específicas é peculiar; ou seja, ressaltam-se o dever de informação e o dever de 

confirmação do pedido do fornecedor, que detém o controle sobre o meio eletrônico 

utilizado.154 

A título de exemplo, cite-se o art. 10 da Diretiva 2000/31/CE que estabelece 

informações que o fornecedor deve prestar de forma exata, compreensível e inequívoca, 

sobre as diferentes etapas técnicas da celebração do contrato (e. g. o contrato com quatro 

etapas, 1/4 escolha do produto, 2/4 indicação da forma de pagamento, 3/4 local e forma de 

entrega e 4/4 conclusão do contrato com a possibilidade de confirmação, possibilitando a 

correção de possíveis erros); sobre a possibilidade de acesso ao contrato; sobre os meios 

técnicos que permitam identificar e corrigir os erros antes da ordem de pedido; e sobre as 

línguas em que o contrato pode ser celebrado. Este dever não é aplicado aos contratos 

                                                
151 “EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
COMÉRCIO ELETRÔNICO. OFERTA PROMOCIONAL DE PRODUTO POR INTERMÉDIO DA 
INTERNET. INDISPONIBILIDADE DA MERCADORIA QUANDO DA TENTATIVA DE 
CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO. EXCESSO DE DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE 
VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. 1. Sendo razoável admitir, 
pelo que normalmente ocorre em épocas de final de ano, um aumento de consumo e, em função disso, a 
indisponibilidade de mercadorias anunciadas a preços promocionais, não há como pretender obrigar a 
fornecedora à venda do produto ao preço promocional oferecido. 2. Situação em que indemonstrada a 
disponibilidade da mercadoria ao tempo em que tentado efetuar a compra, sendo intempestiva a juntada de 
documentos por ocasião do recurso. 3. A alegada frustração do consumidor, além do mais, não configura 
dano moral, por não exceder ao dissabor próprio do dia-a-dia. Sentença confirmada por seus próprios 
fundamentos. Recurso improvido”. (Recurso Cível Nº 71001721935, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 09/10/2008) 
152 Idem ibidem, p. 39. 
153 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 309. 
154 Idem ibidem, p. 311. 
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realizados por correio eletrônico ou outro meio de comunicação individual equivalente. A 

contrario sensu, esta regra é totalmente aplicável às páginas na internet, por serem 

transações massificadas, ou seja, a oferta é feita ad incertam personam. O art. 4º do Projeto 

de Lei brasileiro n. 1.589/99 traz regra semelhante. 

O art. 11 da mesma Diretiva supramencionada traz a obrigação do “aviso de 

recebimento”, isto é, o fornecedor deve acusar a recepção da encomenda do destinatário. 

Este dever, também, restringe-se às ofertas ao público. 

O fornecedor deve, portanto, prestar as informações com cautela sob pena 

de ser responsabilizado pelos equívocos, vinculando-se à oferta veiculada com 

informações errôneas, como decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:155 

 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. COMÉRCIO 
ELETRÔNICO. CONSUMIDOR. VÍCIO DECORRENTE DA 
DISPARIDADE ENTRE A OFERTA E O PRODUTO 
EFETIVAMENTE ENTREGUE. SERVIÇO DEFEITUOSO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. COMERCIANTE. DANOS MORAIS. 
OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O comerciante é responsável pelas 
informações prestadas ao consumidor, devendo cumprir com a proposta 
oferecida (CDC, art. 18 c/c art. 30). Da mesma forma, quem comercializa 
produtos na internet, figurando como intermediário entre o fabricante e o 
consumidor final, é responsável por defeitos nessa prestação (CDC, art. 
14). Esse o caso dos autos, em que o autor adquiriu celular por meio do 
comércio eletrônico, sendo que lhe foi entregue produto com cor diversa, 
passando ele por verdadeira maratona para desfazer o negócio jurídico, o 
que culminou com a negativa de seu crédito quando tentou adquirir 
mercadoria com seu cartão, o qual ficou vinculado àquela aquisição 
imperfeita. Dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório deve atender 
à dupla finalidade de tal condenação: compensar a vítima e inibir o 
ofensor, considerando as peculiaridades do caso concreto. A verba 
honorária deve ser fixada entre 10% e 20% sobre valor da condenação, 
consoante art. 20, § 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da causa, 
o local de sua prestação, o zelo profissional, incluindo-se, aí, o resultado 
obtido. PRELIMINAR REJEITADA. APELO E ADESIVO 
PARCIALMENTE PROVIDOS. 

                                                
155 Apelação Cível Nº 70017299405, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ary 
Vessini de Lima, Julgado em 22/03/2007; no mesmo sentido: “Direito do Consumidor – Oferta de produto 
veiculada em jornal de ampla circulação – Entrega de produto diverso do anunciado – Alegação de erro da 
agência de publicidade que veiculou o anúncio – Fotografia de outro modelo (troca de imagem) – Dever de 
vigilância por parte do anunciante – CDC, arts. 30 e 35 – Obrigação de adimplir o negócio tal como 
anunciado – Alternativa do abatimento proporcional do preço, a título de perdas e danos. É dever do 
anunciante entregar ao consumidor o produto nas exatas especificações do anúncio veiculado, pois detém o 
dever de vigilância do que é publicado em seu nome. Não satisfeita a obrigação a rigor, acode ao consumidor 
exigir o cumprimento forçado da oferta, como se de compra e venda perfeita e acabada se tratasse. Se 
impossível a entrega do bem conforme o anunciado, pela ausência de estoque ou não mais ser fabricado, 
pode o consumidor optar pelo recebimento da diferença entre o preço do bem ofertado e o daquele entregue, 
a título de perdas e danos”. (TJSC, 4ª Câm. Cível, Apelação Cível 97.010120-1, rel. Des. Alcides Aguiar, 
j.21.12.1998). 
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Além destes deveres, o fornecedor que opte em veicular seus produtos e 

serviços em páginas na internet deve garantir a segurança do meio, empregando sempre 

tecnologias de verificação e que impeçam o rastreamento das informações pessoais dos 

usuários.156 

Contudo, Ricardo Luis Lorenzetti157 pondera que, para não inviabilizar o 

comércio eletrônico, este dever tem de ser interpretado como uma conduta de cooperação, 

incidindo, tão-somente sobre a esfera de controle do ofertante. 

No entanto, em se tratando de relação de consumo, consoante a dogmática 

brasileira, o fornecedor suporta os riscos de seu negócio. De maneira que, ao não garantir a 

segurança a tais operações, responde pelo dano causado nos termos do art. 12 do CDC, ou 

seja, objetivamente. 

 

 

4.3.2 Da eficácia da retratação da oferta e aceitação eletrônicas 

 

A possibilidade da retratação da oferta e aceitação eletrônicas justifica-se 

pela sua própria natureza, ou seja, declarações de vontade suscetíveis à alteração, conforme 

o estado de espírito das partes. 

                                                
156 “Apelação civil – Ação de indenização por danos morais – Compra efetuada pela Internet – Falta de 
autorização para compra por parte da Administradora de cartão de crédito. Dano moral configurado no 
constrangimento sofrido pela parte autora, diante a inexitosa utilização do cartão em estabelecimento 
comercial. Manutenção da verba indenizatória fixada em sentença. Apelo improvido”. TJRS, Apelação Cível 
70005728662, rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j.27.05.2003; no mesmo sentido: “EMENTA:  PROVEDOR 
DE INTERNET. CONTRATAÇÃO MEDIANTE SIMPLES APRESENTAÇÃO DE DADOS. 
CONSUIDOR LESADO NA MEDIDA EM QUE EFETIVADA CONTRATAÇÃO EM SEU NOME, 
INCLUSIVE COM OCORRÊNCIA DE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. DEVER DE DEVOLUÇÃO 
DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA QUEBRA DA 
SEGURANÇA, TRANQÜILIDADE E PRIVACIDADE. - Ausente qualquer prova de a contratação do 
serviço de provedor de internet ter sido feita pelo consumidor, não há como reconhecer ser ele devedor dos 
valores debitados em sua conta-corrente. - Provedor que efetua contratação sem a presença física da parte, 
contentando-se com o simples fornecimento de dados, sem conferência da identificação do contratante. - 
Sistema que se, por um lado agiliza e informaliza os negócios, por outro dá margem à fraude. Hipótese em 
que as vantagens e os riscos do negócio devem ser auferidas e suportados pelo fornecedor. - Devolução do 
valor indevidamente debitado na conta-corrente que deve se dar em dobro. - Situação que não apenas 
evidencia a facilitação para a ocorrência de fraude, como traz grande risco ao consumidor, eis que a empresa 
permitiu fosse invadida a conta bancária do autor, o que implica o reconhecimento de que foram atingidas a 
tranqüilidade, a segurança patrimonial e a privacidade. - Valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 que se 
mostra adequado às circunstâncias do caso concreto. - Sentença confirmada por seus fundamentos. Aplicação 
da regra contida no art. 46 da Lei 9.099/95. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”. (Recurso Cível 
Nº 71001626597, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, 
Julgado em 30/10/2008) 
157 Idem ibidem, p. 313. 
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No capítulo 3, ressaltou-se o caráter obrigatório da oferta, que vincula o 

proponente. Este efeito justifica-se por razões de segurança jurídica. No entanto, pelo 

mesmo fundamento, não se admite que a oferta vincule o proponente por tempo ilimitado. 

Assim, pois, feita sem prazo, ela deve ser aceita dentro de um limite temporal razoável (art. 

428, inc. II do CC/02). Além disso, assegura-se o direito de retrato desde que chegue antes 

ou simultaneamente à proposta (art. 428, inc. IV do CC/02). Estas possibilidades sofrem 

diversas limitações no contexto do comércio eletrônico. 

Para verificar a possibilidade de retratação deve-se, preliminarmente, 

constatar se o contrato sob análise é ou não um contrato de consumo, para, então, definir 

quais regras serão aplicáveis: as regras do CDC ou do CC/02. Além disso, deve-se 

averiguar se o meio de comunicação utilizado pelas partes é instantânea ou não-

instantânea, sendo que apenas na última hipótese, o direito de retrato é possível; pois os 

contratos entre presentes devem ser aceitos imediatamente nos termos do art. 428, inc. I do 

CC/02. 

Assim, quando o meio eletrônico de comunicação utilizado pela partes for 

instantânea, podendo ser, inclusive, interativo (e. g. Relay Chats), o direito de retrato perde 

qualquer eficácia, porque a proposta deve ser imediatamente aceita.158
 

No entanto, se o meio eletrônico de comunicação utilizado pelas partes for 

não-instantânea (e. g. correio eletrônico com tempo de envio de um dia para outro), a 

retratação é, em tese, possível, desde que chegue antes ou simultaneamente à declaração de 

vontade. Fala-se, em tese, porque o atual desenvolvimento do meio de comunicação por e-

mail permite a comunicação quase que instantânea. Isto representa uma ameaça ao 

exercício de retratação da proposta, que, enviada via e-mail, chega ao destinatário quase 

que instantaneamente, inviabilizando a chegada anterior ou simultânea da retratação. 

A única possibilidade seria quando a oferta for enviada durante a noite, fora 

do horário comercial, conseqüentemente, o destinatário só tomará conhecimento dela no 

dia seguinte. Assim, se, posteriormente, o proponente enviar a retratação (também durante 

a noite), no dia seguinte, quando o destinatário acessar a sua caixa postal ele verificará 

ambos os e-mails (um contendo a oferta e o outro com a retratação), caracterizando a 

simultaneidade.159 

                                                
158 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 73: “[...] As ofertas feitas sem prazo em Internet Relay 

Chat devem, assim, ser imediatamente aceitas pelo solicitado, caso contrário perdem sua força vinculatória”. 
159 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 76. 
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O grande inconveniente é a dificuldade probatória de se comprovar o 

momento em que o oblato acessou sua caixa postal. 

 

 

4.4 Momento e local da celebração do contrato eletrônico 

 

A relevância de se definir o momento da celebração do contrato diz respeito 

à fixação do termo inicial, a partir do qual o contrato manifestará seus efeitos. Por outro 

lado, a definição do local da celebração é ainda mais problemática, porque implica em 

delimitar o juízo competente e a lei aplicável. 

Esta questão já foi analisada no subcapítulo 3.3, sob o método comparativo 

entre o Brasil e Canadá. No atual subcapítulo, pretende-se transpor algumas regras à 

realidade do contexto do comércio eletrônico. 

Diante de tudo que foi exposto, o contrato eletrônico entre presentes, forma-

se imediatamente à aceitação do oblato nos termos do art. 428, inc. I do CC/02.160 

Todavia, em relação às partes consideradas ausentes, aplica-se a regra do 

art. 434 do CC/02, ou seja, o contrato eletrônico forma-se no momento em que o oblato 

envia um e-mail aceitando a proposta ou clica no ícone que corresponda ao “envio” de uma 

ordem de pedido em uma página na internet. Isto porque o sistema brasileiro adota a teoria 

da expedição.161 

A doutrina ressalta que a vantagem desta teoria é a desnecessidade de se 

provar o momento em que a mensagem chega à esfera de domínio do destinatário. No 

entanto, não se pode, a partir desta constatação, ter uma idéia equivocada de que não se 

requer o conhecimento da aceitação para a conclusão do contrato. A aceitação é declaração 

de vontade receptícia, portanto, requer-se que o proponente tome conhecimento dela. Na 

verdade, o que ocorre é a fixação retroativa do momento da conclusão do contrato.162 

Esta regra é excepcionada se a retratação do oblato chegar antes ou 

simultaneamente à aceitação (art. 434, inc. I c/c art. 433163 do CC/02), neste caso 

                                                
160 ANDRADE, Ronaldo Alves de. Contrato eletrônico: no novo Código Civil e no Código de Defesa do 
Consumidor. Barueri (SP): Manole, 2004. p. 41. 
161 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 80. 
162 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 80: “A teoria da expedição implica apenas a fixação 
retroativa do momento da conclusão contratual. Se o e-mail contendo a aceitação chega corretamente ao 
proponente, então considera-se o contrato celebrado no instante da sua expedição”. 
163 “Art. 433. Considera-se inexistente a aceitação, se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação 
do aceitante.” 
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considera-se inexistente a declaração de vontade manifestada anteriormente por ele. Há 

outras hipóteses de exceção à teoria da expedição: - quando o proponente tenha se 

comprometido a esperar por um determinado lapso temporal (inc. II do art. 434 do CC/02); 

- quando a proposta tenha sido feita entre ausentes com prazo determinado, em que se 

considera formado o contrato desde o momento da expedição da aceitação, salvo se ela não 

chegar dentro do prazo convencionado pelas partes (inc. III do art. 434 do CC/02). 

Na primeira hipótese, o contrato não chega a existir (plano da existência), 

pois o ordenamento jurídico brasileiro considera a aceitação inexistente. Na segunda, o 

contrato forma-se em momento posterior ao da expedição da aceitação, porque as partes se 

comprometeram a aguardar por determinado prazo (aplicando-se a teoria da recepção).164 

Na terceira hipótese, contudo, o Legislador não é claro quanto às conseqüências jurídicas. 

No entanto, nesta última hipótese, deve-se investigar se o prazo estipulado é 

para a resposta, caso em que o contrato forma-se no momento em que a aceitação é 

expedida.165 Ou, por outro lado, se o prazo foi determinado para a chegada da resposta, 

caso em que o contrato não chega a se formar, pois a aceitação tardia importa em nova 

proposta nos termos do art. 431 do CC/02. 

Neste aspecto, mais uma vez, enfrenta-se a dificuldade em definir quando 

um meio eletrônico de comunicação é instantânea (entre presentes) ou não-instantânea 

(entre ausentes). Por esta razão, Ricardo Luis Lorenzetti166 aponta a insuficiência da 

aplicação da analogia do tratamento dado aos contratos celebrados por telefone aos 

eletrônicos, que apresentam muita complexidade tornando tal analogia insuficiente. 

Já apontamos que os contratos eletrônicos são contratos celebrados à 

distância, em que as partes se encontram fisicamente em lugares diversos. No entanto, a 

presença física não é o elemento decisivo para caracterizar a contratação instantânea, haja 

vista o telefone que possibilita a comunicação instantânea entre pessoas fisicamente 

distantes. 

Por isso, o critério utilizado no Common Law é preferível, pois o foco está 

no fato da comunicação ser ou não instantânea e não na presença ou ausência física das 

partes contratantes (cf. subcapítulo 3.2.2). 
                                                
164 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito..., op. cit., p. 74. 
165 MONTEIRO, Washington de Barros Monteiro. Op. cit., p. 22: “Outras duas exceções à teoria da 
expedição são as mencionadas nos n. II e III; a primeira é mera criação da vontade das partes, que podem 
convencionar aguarde o proponente a resposta do aceitante; o momento consumativo do contrato será então o 
da recepção e não o da expedição. A terceira exceção é injustificável: se há prazo estipulado para a resposta, 
o contrato estará perfeito no momento da expedição; se o prazo é para a chegada da resposta, reger-se-á a 
hipótese pelo n. II, já examinado”. 
166 Comércio eletrônico. Op. cit., p. 314. 
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Em linhas gerais, o momento da celebração do contrato é definido pelo 

momento em que há a convergência das declarações de vontade (oferta e aceitação). É o 

que estabelece a Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional, de 11 de abril 

de 1980, no art. 23;167 sendo que o art. 18.2168 estabelece este momento segundo a teoria da 

recepção, ou seja, quando chegue ao proponente. No mesmo sentido, estão os artigos 2.1.6 

e 1.9 dos princípios do Unidroit. 

Neste sentido, a tendência para a teoria da recepção é evidente. No contexto 

do comércio eletrônico esta é a que deve ser adotada, para evitar situações injustas em que 

o oblato envia a mensagem, mas o proponente não consegue acessá-la. 

Portanto, Ricardo Luis Lorenzetti169 critica a adoção da teoria da expedição, 

afirmando ser preferível a adoção da teoria da recepção, ressaltando, entretanto, que a 

melhor solução, e mais eficiente, é deixar às partes a liberdade de prefixar as regras sobre o 

momento da formação do contrato por ser regra dispositiva. 

Todavia, sustentamos que esta solução somente é aplicável aos contratos 

paritários entre particulares ou empresários. Nos contratos de consumo, tal solução poderia 

acirrar ainda mais a vulnerabilidade do consumidor; ou mesmo nos contratos de adesão, 

que pode ser fator de desequilíbrio entre os contratantes. 

Contudo, na omissão das partes, as legislações específicas regulam esta 

matéria, de maneira uniforme, estabelecendo como momento de recebimento da mensagem 

eletrônica o instante em que esta ingressa no sistema de informação controlado pelo 

receptor e que esteja fora do controle do remetente (art. 15 da Lei Modelo da CNUDMI 

sobre comércio eletrônico, seção 23.1 da UECA e seção 15 do UETA). A preferência é a 

adoção da teoria da recepção conforme defendemos neste trabalho. 

Já a definição do local da celebração do contrato repercute na determinação 

da lei aplicável e do juízo competente; na qualificação do contrato como nacional ou 

internacional, hipótese em que se aplicam as normas nacionais ou as de Direito 

                                                
167 “Article 23 - A contract is concluded at the moment when an acceptance of an offer becomes effective in 
accordance with the provisions of this Convention.” Disponível em: < 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/CISG.pdf>. Acessado em 28 de dez. de 2008, às 21:15 
hs. 
168 “(2) An acceptance of an offer becomes effective at the moment the indication of assent reaches the  
offeror. An acceptance is not effective if the indication of assent does not reach the offeror within the time he 
has fixed or, if no time is fixed, within a reasonable time, due account being taken of the circumstances of the 
transaction, including the rapidity of the means of communication employed by the offeror. An oral offer 
must be accepted immediately unless the circumstances indicate otherwise.” Idem ibidem. 
169 Comércio eletrônico. Op. cit., p. 321 e 323. 
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Internacional Privado, respectivamente; e na interpretação do contrato conforme os usos e 

costumes do lugar em que o contrato foi celebrado. 

A dúvida que deve ser preliminarmente eliminada diz respeito à natureza 

jurídica da internet. Seria esta um meio de comunicação ou um lugar (“o local virtual”)? 

Sustentamos a tese de que se trata, na verdade, de um meio de comunicação 

como demonstrado em várias partes desta obra. Aliás, esta posição é a que prevalece na 

doutrina,170 bem como nas legislações estrangeiras, e. g. a Diretiva 97/7/CE sobre contratos 

à distância considera o meio eletrônico como um dos meios de comunicação à distância. 

Portanto, devem-se estabelecer regras para a determinação do local da 

contratação, tendo em vista o alto nível de globalização, que implica em contratantes 

domiciliados em lugares distintos e longínquos. 

Ricardo Luis Lorenzetti171 sugere que a solução seja a adoção do “lugar 

jurídico”, que pode ser definido tendo em vista o nome de domínio.172 Esta tese sustenta-se 

pelo critério legislativo em restringir a “desterritorialização” (cf. subcapítulo 1.1.3) 

obrigando o empresário a registrar sua página na internet em determinado país. Desta 

forma, o “lugar jurídico” seria determinado pela extensão do domínio, e.g. 

www.walmart.com (EUA), www.walmart.com.ca (Canadá), www.walmart.com.br (Brasil) 

etc. 

Neste caso, também, o jurista argentino defende a tese de que as partes 

possam fixar o local da celebração do contrato, pois se trata de um direito disponível. Na 

omissão das partes, recorre-se aos critérios fixados em lei, cuja regra majoritária é a do 

lugar da celebração, ou, ainda, onde resida o proponente. 

No entanto, esta tese só pode prevalecer nos contratos paritários entre 

particulares ou empresários. Sustentamos a tese de que nos contratos de adesão e nos 

contratos de consumo, o princípio da autonomia privada é mitigado pelos princípios da 

boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Neste sentido, o juiz deverá analisar o caso 

                                                
170 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor..., op. cit., p. 98; 
LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 325. 
171 Comércio eletrônico. Op. cit., p. 326. 
172 O nome de domínio compõe-se dos seguintes elementos: 1) “www”, que indica a rede mundial de 
computadores; 2) domínio de 2º nível, que indica a pessoa ou a empresa; 3) domínio de 1º nível, e. g. “.com”, 
“.gov”, “.jus”, etc., que indica a atividade desempenhada; e 4) “top level” (nível superior), que indica o país 
em que houve o registro do domínio, exemplo: “.br” (Brasil), “.ca” (Canadá), “it” (Itália). O registro de nome 
de domínio é regulado pela Portaria Interministerial MC/MCT n. 147 e pelo Decreto 4.829/03, que criou o 
Comitê Gestor Internet do Brasil. Este, por sua vez, delegou a atividade de registro de nome de domínio à 
FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Cf. LABRUNIE, Jacques. Conflitos 
entre nomes de domínio e outros sinais distintivos. In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO Filho, Adalberto. 
(coords.). Direito & Internet: Aspectos Jurídicos Relevantes. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 267 – 
294. p. 268 – 269. 
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concreto para verificar se a cláusula de eleição de foro representa um óbice ao acesso à 

justiça do aderente ou do consumidor. Se a resposta for positiva, então, o juiz deve 

desconsiderar a cláusula de eleição de foro, recorrendo às regras de Direito Internacional 

Privado (sobre maiores detalhes da cláusula de eleição de foro, vide subcapítulo 4.7.4). 

 

 

4.5 Assinatura eletrônica 

 

Diante da dificuldade de atribuição da declaração de vontade à determinada 

pessoa, a tecnologia evoluiu para desenvolver mecanismos capazes de eliminar tal 

incerteza e insegurança. Neste contexto, surgiram as tecnologias da assinatura eletrônica. O 

aprofundamento deste tema requer um estudo à parte, no entanto, este subcapítulo dedica-

se à análise da assinatura eletrônica como elemento garantidor da imputação da autoria do 

documento eletrônico ao detentor da chave privada. 

Inicialmente, a doutrina pretendeu vincular a validade do documento  em 

meio digital à assinatura eletrônica. Contudo, a partir da análise das legislações 

estrangeiras analisadas no capítulo 1, a assinatura não é requisito de validade do contrato 

eletrônico. Como explicado supra, o princípio que rege as relações negociais é o da 

liberdade de formas. Assim, o uso da internet para a formação de contratos representa um 

retorno à oralidade e o desprendimento às formalidades. 

No entanto, quando a lei exigir que determinada transação seja feita por 

escrito, mediante a assinatura das partes, esta exigência será suprida pela assinatura 

eletrônica. Neste sentido, citem-se a seção 10(1) da UECA,173 seção 9 (a) da UETA174 e 

art. 7º175 da Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico. Por isso é necessário ter 

uma melhor compreensão do funcionamento da assinatura eletrônica. O Projeto de Lei 

brasileiro, n. 1589/99, da Câmara dos Deputados, equipara o documento assinado 

eletronicamente ao documento original (art. 14), ou seja, "considera-se original o 

                                                
173 “10.(1) A requirement under [enacting jurisdiction] Law for the signature of a person is satisfied by an 
electronic signature”. 
174 “(a) An electronic Record or electronic signature is attributable to a person IF it was the act of the person. 
[…]” 
175 “(1) Where the Law requires a signature of a person, that requirement is met in relation to a data message 
if: (a) a method is used to identify that person and to indicate that person`s approval of the information 
contained in the data message; and (b) that method is a reliable as was appropriate for the purpose for which 
the data message was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant 
agreement”. 
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documento eletrônico assinado pelo seu autor mediante sistema criptográfico de chave 

pública." 

A Diretiva Européia sobre assinatura eletrônica, Diretiva 1999/93/CE, de 13 

de dezembro, já foi objeto de análise no subcapítulo 1.3.4.3. Em linhas gerais, a Diretiva 

distingue entre dois tipos de serviços de certificação, quais sejam: 1) os de atuação pública 

(“certificados qualificados”) e 2) os “certificados simples”; impondo um sistema de 

fiscalização (art. 3º, incisos III e IV, da Diretiva). O art. 5º176 da Diretiva obriga os 

Estados-membros a “[...] assegurar que as assinaturas eletrônicas baseadas em um 

certificado qualificado e criadas através de dispositivos seguros atendam aos requisitos 

legais de uma assinatura no que se refere aos dados sob forma eletrônica, [...].” Além 

disso, a Diretiva ressalva a validade dos documentos assinados eletronicamente como meio 

de prova. Portanto, a Diretiva européia reconhece a validade jurídica da assinatura 

eletrônica, desde que a tecnologia usada para tanto atenda às exigências mínimas 

estabelecidas em lei. Para conferir detalhes sobre a transposição desta Diretiva ao direito 

interno dos Estados-membros vide subcapítulo 1.4.1. 

Em linhas gerais, a assinatura destina-se a vincular um documento ao seu 

autor. No contexto do comércio eletrônico esta forma de vinculação é realizada através de 

um código e, não mais, através da assinatura de próprio punho. Para Ricardo Luis 

Lorenzetti177 a melhor técnica é a criptografia assimétrica, por conferir maior segurança. 

Esta tem sido a tecnologia amplamente adotada nas legislações específicas, a exemplo da 

seção 46-3-103 (10)178 da UCITA, bem como outras legislações expostas no capítulo 1.4. 

No entanto, a “neutralidade tecnológica” é estabelecida pela Lei Modelo da 

CNUDMI sobre assinaturas eletrônicas de 2001, em seu art. 3º, in verbis:
179

 

 

Article 3. Equal treatment of signature technologies 
Nothing in this Law, except article 5, shall be applied so as to exclude, 

                                                
176 “Effets juridiques des signatures électroniques - 1. Les États membres veillent à ce que les signatures 
électroniques avancées basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de 
signature: a) répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la même 
manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou imprimées 
sur papier et b) soient recevables comme preuves en justice." 
177 Comércio eletrônico. Op. cit., p. 102. 
178 “(10) ‘Digital signature’ means a transformation of a message using an asymmetric cryptosystem such that 
a person having the initial message and the signer’s public key can accurately determine…”. 
179 Disponível em: 
<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_signatures.html>. 
Acessado em 14 de out. de 2007 
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restrict or deprive of legal effect any method of creating an electronic 
signature that satisfies the requirements referred to in article 6, paragraph 
1, or otherwise meets the requirements of applicable law. 

 

Este foi o entendimento adotado por diversas leis específicas, a saber: seção 

2 (8) da UETA,180 a redação deste dispositivo coincide com a seção 106 (5) da Lei Global 

e Nacional sobre Assinatura Eletrônica (“Electronic Signatures in Global and National 

Commerce Act”), incorporado ao U.S.C. livro 15, seção 7.006, que dispõe sobre algumas 

definições. Também, adota-se o princípio da neutralidade tecnológica a Diretiva 

1999/93/CE (art. 2.1)181 e seção 1(b) da UECA.182  

No entanto, Fabiano Menke183 critica a adoção da neutralidade tecnológica 

devido à sua questionável aplicabilidade, ocasionada pela sua extrema abertura, cujo 

“vazio” pode ser preenchido por qualquer procedimento de atribuição de autoria.  

No entanto, acreditamos que a redução a uma tecnologia específica, no caso 

a criptografia assimétrica, notadamente em face do acelerado e desenfreado 

desenvolvimento tecnológico, acaba por engessar a pesquisa e o desenvolvimento 

científico nesta área específica. Portanto, é mais aconselhável que as legislações 

específicas sobre assinatura eletrônica estabeleçam o princípio da “neutralidade 

tecnológica”. 

Todavia, constatou-se, no decorrer do capítulo 1, que a tecnologia 

maciçamente adotada nas legislações de diversos países é a criptografia assimétrica 

(sistema de chaves públicas) como, por exemplo, o art. 14 do Projeto de Lei brasileiro n. 

1.589/99, que diz: “Considera-se original o documento eletrônico assinado pelo seu autor 

mediante sistema criptográfico de chave pública.” O sistema criptográfico assimétrico foi 

instituído no Brasil pela Medida Provisória n. 2.200, de 28 de junho de 2001. 

Neste sentido, Augusto Tavares Rosa Marcacini e Marcos da Costa 

sustentam que a criptografia deve ser privilegiada, porque é, atualmente, a tecnologia mais 

segura:184 

                                                
180 “(8) ‘Electronic signature’ means an electronic sound, symbol, or process attached to or logically 
associated with a Record and execute or adopted by a person with the intent to sign the record".  
181 Cf. subcapítulo 1.3.4.3 
182 “1. The definitions in this section apply in this Act. […] (b) ‘electronic signature’ means information in 
electronic form that a person has created or adopted in order to sign a document and that is in, attached to or 
associated with the document”. 
183 Op. cit., p. 62 – 63. 
184 Criptografia assimétrica, assinaturas digitais e a falácia da "neutralidade tecnológica" . Disponível em: 
<http://augustomarcacini.cjb.net/index.php/DireitoInformatica/NeutralidadeTecnologica>. Acessado em 30 
de dez. de 2008. [documento eletrônico sem paginação]. 
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Se queremos uma lei para atender à necessidade de segurança da 
sociedade, dos consumidores e empresários, esta lei só deve admitir 
como prova judicial aquilo que seja reconhecidamente seguro. Estamos 
lidando com uma questão bastante delicada, ao atribuir força probatória a 
registros eletrônicos. Imaginem que uma lei "tecnologicamente neutra" 
seja aprovada, alguém apresente com publicidade eficiente um novo 
sistema de assinaturas digitais, milhares de contratos sejam assim 
efetuados, e meses depois algum adolescente peralta demonstre como 
fraudar o sistema... Exemplos assim existem, em concreto, de rotundos 
fiascos tecnológicos! E pode ser ainda pior: alguém pode descobrir como 
fraudar o sistema e não contar aos quatro ventos, preferindo explorar a 
falha em seu próprio proveito, para fins evidentemente escusos. Portanto, 
se e quando uma nova tecnologia de assinaturas digitais for descoberta, 
deve ser perante o Legislativo, legítimo representante da sociedade, que a 
discussão sobre sua oportunidade e segurança deve ser debatida. Afinal, 
não se trata da venda de videogames; está em jogo a segurança jurídica 
dos contratos! 

  

No entanto, sustentamos que a legislação específica não deve engessar a 

utilização de novas tecnologias desenvolvidas para assegurar a fiabilidade das assinaturas 

eletrônicas. Claro que toda nova tecnologia deve ser submetida a testes intensos, 

culminando com a devida aprovação do Comitê Gestor de internet. O Legislador deve 

evitar que, diante da velocidade do desenvolvimento científico culminando em uma nova 

tecnologia de assinatura eletrônica, não se aceite outras técnicas ou que para cada nova 

técnica acarrete em alteração legislativa. 

Em suma, assinatura de um documento é fundamental para atribuir-lhe a 

autoria. Mas da mesma forma que uma transação pode ser celebrada, oralmente, sem a 

exigência de assinatura, o documento eletrônico pode ser assinado ou não. 

No documento tradicional, a grafia do próprio autor conferia uma sensação 

de segurança, isto é, maior autenticidade. Em determinadas situações, a assinatura é 

dispensável como, por exemplo, nas compras à distância pagas com cartão de crédito, em 

que basta o envio de dados de identificação e de um código de segurança. Desta forma é 

admissível que os documentos eletrônicos possam ser vinculados ao seu autor através de 

um código e não da assinatura de próprio punho. Neste contexto, inserem-se as assinaturas 

eletrônicas, cujas técnicas são variadas. Assim, a assinatura desenvolveu-se a partir da 

assinatura hológrafa, passou-se à assinatura manual transformada em carimbo, depois, à 

assinatura manual digitalizada e, atualmente, à assinatura eletrônica criptografada em 

sistema de chaves assimétricas. Tendo em vista o domínio desta última tecnologia no 

contexto do comércio eletrônico, dedica-se um subcapítulo para a compreensão de seu 

funcionamento. 
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Percebe-se que os tribunais brasileiros são receosos ao equiparar a 

assinatura eletrônica à de próprio punho, o que é agravado diante à falta de regulamentação 

específica, como se depreende dos julgados do STF ao negar a interposição de Recurso 

Extraordinário. Em um julgado, de relatoria da Ministra Ellen Gracie Northfleet,185 

consignou-se que a assinatura digitalizada não corresponde à assinatura de próprio punho: 

 

Ementa: Não é possível em sede de embargos de declaração rediscutir 
matéria de fundo a pretexto de existência de equívoco material. 
Assinatura digitalizada não é assinatura de próprio punho. Só será 
admitida, em peças processuais, depois de regulamentada. Equívoco 
material pela alusão à regulamentação da recente lei viabilizadora do 
correio eletrônico na prática de atos processuais não é bastante para 
qualquer mudança no resultado do julgamento. Embargos rejeitados. 

 

No entanto, o Supremo Tribunal Federal já regulamentou a possibilidade de 

interposição eletrônica de recursos através da Resolução n. 287/04, em atenção aos termos 

da Lei n. 9.800/99, e da Resolução n. 350/07, em consonância com a Lei n. 11.419/06, 

conforme de depreende da decisão monocrática da Ministra Ellen Gracie Northfleet:186 

 

Despacho referente à petição n. 95.353/08. 1. Em 27 de maio de 2008 
exarei despacho negando seguimento aos pedidos formulados pela 
requerente (fls. 2/19) e julguei prejudicado o requerimento de liminar.   2. 
Inconformada, a empresa Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS enviou 
agravo regimental por meio eletrônico a esta Corte em 09.06.08 
(protocolo n. CPI-STF 81668/08), nos termos da Resolução STF 287/04 
(fl. 325). Após o qüinqüídio previsto nos artigos 2º, caput, da Lei 
9.800/99 e 5º, caput, da referida Resolução, sem a apresentação dos 
originais do recurso, foi certificado o trânsito em julgado da decisão 
agravada (fl. 326). 3. Na data de 02.07.08 a agravante protocola a 
presente petição, na qual requer o cancelamento da anotação do trânsito 
em julgado e posterior análise do seu agravo regimental, uma vez que o 
recurso enviado eletronicamente está amparado pela Resolução STF n. 
350/08, que dispõe sobre o recebimento de Petição Eletrônica com 
Certificação Digital no âmbito desta Corte.   A requerente sustenta que a 
Lei n. 11.419/06 não exige a apresentação dos originais do recurso.   4.  
Diante do alegado pela peticionária, solicitei informações à Secretaria 
que as prestou à fl. 333, e cujo teor transcrevo: 1. Em atenção ao r. 
despacho de fls. 327, informamos a Vossa Excelência que hoje, no 
âmbito do Supremo Tribunal Federal, encontram-se disponíveis ao 
usuário duas formas de peticionamento eletrônico, uma disciplinada pela 
Resolução n. 287/04, em atenção aos termos da Lei n. 9.800/99, e a outra 
pela Resolução n. 350/07, em consonância com a Lei n. 11.419/06, sendo 
que qualquer dessas formas de envio eletrônico é um serviço e uso 

                                                
185 RMS-AgR-ED 24257 / DF, Emb. Decl. no Ag. Reg. no Recurso em Mandado de Segurança, j. 
03/12/2002, In: DJ 14-02-2003 PP-00062; EMENT VOL-02098-01 PP-00178. 
186 STF, Pet 3658 / GO, j. 24/11/2008, In: DJe-229 DIVULG 01/12/2008 PUBLIC 02/12/2008. 
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facultativo e exige cadastro prévio do usuário no sistema e-STF, 
disponível no portal do Supremo Tribunal Federal na internet. 2. Assim, 
esclarecemos que o procedimento utilizado para ambas as formas de 
peticionamento é o mesmo. A diferença, todavia, consiste no fato de que, 
na petição eletrônica com certificação digital, o usuário deve possuir um 
cartão com certificado digital ligado à sua máquina no momento do envio 
da petição, o que garantirá a assinatura dos arquivos e, portanto, a 
dispensa da apresentação dos originais. 3. Ressaltamos ainda que, 
conforme disposto na Resolução n. 350/07, esse certificado deve ser 
obtido perante Autoridade Certificadora credenciada junto à Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 4. Diante do 
exposto, informamos que, não obstante as alegações da peticionaria às 
fls. 329-330, o envio da petição eletrônica n. 81.668/2008 não preencheu 
o exigido pela Resolução n. 350/07, que veio a disciplinar a Lei n. 
11.419/06 no âmbito do STF, ou seja, o documento não possui assinatura 
digital, razão pela qual se torna obrigatória a apresentação dos originais, 
nos termos da Resolução n. 287/04”. 5. Dessa forma, tendo ocorrido o 
trânsito em julgado da decisão, nos termos da Resolução n. 287/04, nada 
há que prover.   Publique-se.   Brasília, 24 de novembro de 2008. 

 

Quanto aos contratos telemáticos, portanto, a assinatura eletrônica não é 

elemento de validade; por isso, na prática, as figuras nesta tese analisadas (“shrink-wrap”, 

“click-wrap” e “browse-wrap”) não exigem a assinatura eletrônica, que, ainda, é pouco 

utilizada no mercado de consumo massificado. 

 

 

4.5.1 Do funcionamento da criptografia 

 

O sistema de assinatura eletrônica predominante utiliza a técnica de 

criptografia, que é o mais completo e seguro sistema de identificação pessoal por meio 

eletrônico.187 

Criptografia é uma “maneira de escrever de forma secreta, isto é, 

empregando cifras ou sinais convencionais.”188 Esta técnica não é uma peculiaridade da 

informática, sobre isto, ressalte-se a explicação de Augusto Tavares Rosa e Marcos da 

Costa, in verbis:
189 

A criptografia é tão antiga quanto a própria escrita, não é uma 
"tecnologia" que surgiu com a informática, e nisto reside o primeiro 
equívoco de quem levanta tal crítica. Teve, a criptografia, ao longo da 

                                                
187 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa; COSTA, Marcos da. Criptografia assimétrica, assinaturas digitais e 
a falácia da "neutralidade tecnológica" . Op. cit., [documento eletrônico sem paginação]. 
188 Dicionário Mor da Língua Portuguesa Ilustrado. Cândido de Oliveira (supervisor geral). São Paulo: 
Livro’Mor, [199?]. v. 2. p. 664; LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 102. 
189 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa; COSTA, Marcos da. Criptografia assimétrica, assinaturas digitais e 
a falácia da "neutralidade tecnológica" . Op. cit., [documento eletrônico sem paginação]. 
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História, aplicação praticamente exclusiva à esfera militar, mas hoje é 
considerada uma ciência, ramo da Criptologia, que por sua vez é um 
ramo das Ciências Exatas. Na nova sociedade da informação, a 
criptografia tem demonstrado imprescindível utilidade para a proteção da 
transmissão e armazenamento de informações e para a segurança de 
sistemas computadorizados. O estudo dos métodos e técnicas de codificar 
uma mensagem é o objeto de estudo da Criptografia. O outro ramo da 
Criptologia se chama Criptoanálise, e tem por objeto o estudo científico 
dos métodos para "quebrar" a mensagem cifrada sem conhecer a senha. 

 

Assim, criptografia envolve duas atividades distintas: uma é encriptar ou 

criptografar, que seria a codificação da mensagem; e outra, é decriptar ou decriptografar, 

que seria a decodificação da mensagem transmitida em códigos. 

Regis Magalhães Soares de Queiróz190 explica como funciona: “O 

mecanismo funciona pela aplicação de um padrão secreto de substituição dos caracteres, de 

maneira que a mensagem se torne ininteligível para quem não conheça o padrão 

criptográfico utilizado.” 

Há dois sistemas de criptografia: 1 - sistema simétrico ou de chave privada; 

e, 2 - sistema assimétrico ou de chave pública. 191 De maneira que o padrão utilizado para 

codificar e decodificar a mensagem é denominado de chave.192 

O primeiro destes padrões é o sistema simétrico ou de chave privada, 

conforme explica o mesmo jurista:193  

[...] exige que o destinatário da mensagem conheça o algoritmo utilizado 
para criptografar a mensagem, caso contrário, não poderá decifrar o 
conteúdo. Para que a criptografia simétrica funcione, o destinatário deve 
possuir a chave usada pelo remetente. Caso contrário, este terá de 
preocupar-se em enviar-lhe uma cópia do algoritmo. 

 

E é justamente isto que faz este sistema inseguro, ou seja, há uma grande 

possibilidade de, durante o envio da cópia do algoritmo, alguém desautorizado ter acesso a 

                                                
190 Assinatura digital e o tabelião virtual. In LUCCA, N. D. e SIMÃO Filho, A. (coords.) Direito e Internet: 
aspectos jurídicos relevantes. Bauru (S.P.): EDIPRO, 1ª reimp., 2001. pp. 371-418. p. 389. 
191 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 115: “[...] o usuário produz, como o auxílio de um 
software especial, uma assinatura digital para um determinado documento, valendo-se para isso de uma 
chave criptográfica secreta (private key). O documento com a assinatura digital é enviado ao destinatário 
juntamente com a ‘chave pública’ do autor da declaração (public key). Graças a esta chave pública o 
destinatário está em condições de reverter o arquivo digital codificado à mensagem original e verificar se a 
declaração por ele recebida não foi adulterada no meio do caminho. A titularidade de uma chave pública 
pode ser checada junto ao ‘serviço de certificação’ competente, responsável pela emissão de certificados, isto 
é, de atestados eletrônicos que ligam os dados de verificação de assinaturas a uma pessoa e confirma a 
identidade dessa pessoa”. 
192 Idem ibidem, loc. cit.: “A chave é um conjunto de bits que, em conjunto com um determinado algoritmo 
criptográfico, produz um criptograma específico. A chave pode ser utilizada tanto para encriptar um arquivo 
digital como para revertê-lo ao seu estado original”. 
193 QUEIRÓZ, Regis Magalhães Soares de. Op. cit., p. 391. 
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ele. E por isso, não é o mais utilizado e não foi o adotado pelas legislações estrangeiras e 

nem pelo o Projeto de Lei brasileiro n. 1.589/99. 

A guisa de exemplo do funcionamento da criptografia com sistema 

simétrico, idealiza-se a seguinte situação, descrita infra: 

Para escrever e enviar a mensagem: 1 - “A” escreve a mensagem; 2 - “A” 

codifica a mensagem; 3 - “A” envia a mensagem à “B”, mas para que este possa 

decodificá-la, “A” lhe envia, também, os algoritmos utilizados na codificação. 

Para receber a mensagem: “B” decodifica a mensagem desde que possua 

os algoritmos utilizados por “A”, que inclusive os enviou. 

O segundo sistema (de chave pública ou assimétrico) é, igualmente, 

explicado por Regis Magalhães Soares de Queiroz, afirmando que:194  

 

[...] a partir de complexos métodos matemáticos, são gerados dois 
códigos, ou melhor, duas chaves diferentes. Uma das chaves ficará 
em poder do proprietário do sistema, que terá exclusividade no seu 
uso. Esta será a chave privada. A outra poderá ser distribuída a todos 
aqueles com quem o proprietário precisa manter uma comunicação 
segura ou identificada. Essa será a chave pública. Qualquer uma delas 
pode ser utilizada para cifrar uma mensagem, que somente a outra chave 
será capaz de decifrar e vice-versa. Portanto, a chave usada para cifrar a 
mensagem não consegue decifrá-la, o que só pode ser realizado pela 
outra chave. (grifo nosso) 

 

Percebe-se, então, que o sistema de chave pública confere maior segurança 

e, por isso, foi adotado pela maioria da legislação estrangeira, inclusive pelo referido 

Projeto de Lei brasileiro n. 1.589/99 e pela Medida Provisória n. 2.200/2001. 

A adoção da assinatura criptografada assimétrica, através do sistema de 

chaves públicas, garante a identificação das partes, sendo de extrema importância para 

avaliar a força probante do documento, cuja atribuição é feita ao autor, detentor da 

assinatura eletrônica. 

Igualmente, a título de exemplo do funcionamento do sistema assimétrico, 

descreve-se outra situação: 

Para escrever e enviar a mensagem: 1 – “A” escreve a mensagem e a 

codifica com sua chave privativa, o que garante a autoria e integridade do documento; 2 – 

“A” codifica novamente a mensagem, agora com a chave pública, o que garante o sigilo da 

informação durante a transmissão e rede, uma vez que só o destinatário conseguirá 

                                                
194 Op. cit., p. 392. 
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decodificá-la; 3 – “A” envia a mensagem à “B”, estando duplamente codificada, primeiro 

com a chave privada e, depois, com a chave pública. 

Para receber a mensagem: 1 – “B” decodifica a mensagem com a sua 

chave privada, garantindo a exclusividade no acesso ao conteúdo do documento; 2 – “B” 

decodifica novamente a mensagem, desta vez com a chave pública de “A”, garantindo a 

autoria do documento. 

Desta forma o sistema de criptografia assimétrica garante a autoria certa, a 

integridade do documento e o sigilo do conteúdo, sendo, portanto, uma tecnologia que 

confere integridade, identificação do autor do documento, confiança e segurança. Destarte, 

o documento eletrônico assinado eletronicamente, sob o sistema assimétrico, tem o mesmo 

valor probatório do documento tradicional. 

 

 

4.5.2 Autoridades certificadoras 

 

O grande desafio do comércio eletrônico é restabelecer a confiança dos 

usuários.195 Neste contexto inserem-se os certificados eletrônicos, aumentando, portanto, a 

relevância das autoridades certificadoras. 

A doutrina196 ressalta a função dos certificados digitais que é a de 

possibilitar a comprovação da identidade do signatário e permitir que o titular reconheça: 

“[...] seu período de vigência; o fato de não ter sido revogado; a inclusão de informação 

não-verificada (especificar essa informação); necessária para a verificação da assinatura; e 

deve identificar claramente o emissor do certificado digital”. Esta função é descrita no art. 

2 (9) da Diretiva 1999/93/CE sobre assinatura eletrônica que define certificado nos 

seguintes termos: “‘certificat’, une attestation électronique qui lie des données afférentes à 

la vérification de signature à une personne et confirme l’identité de cette personne;”. 

Assim, a autoridade certificadora responsabiliza-se pela garantia da 

segurança na distribuição da chave pública, evitando que um cracker a gere, repassando-a 

                                                
195 SOOKMAN, Barry B. Computer, internet and electronic commerce law. Op. cit., p. 10-1: “Trust ad 
confidence are important to the growth of electronic commerce. […] There must be confidence that networks 
and services are reliable and secure and transactions private and safe. There should also be ways to prove the 
origin, receipt and integrity of information received and to identify the parties involved in electronic 
exchanges. Further, there should be appropriate redress mechanisms available if something goes wrong”. 
196 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio Eletrônico, op. cit., p. 138; no mesmo sentido: CARVALHO, Ana 
Paula Gambogi. Op. cit., p. 115: “Os serviços de certificação têm a função de gerar os pares de chaves 
(pública e privada), de distribuí-los aos usuários, de registrar e administrar as chaves públicas e de confirmar, 
quando requeridos, a sua titularidade”. 
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a terceiros com a indicação de seu suposto detentor.197 De maneira que a autoridade 

certificadora fica responsável pela publicação das chaves públicas em ambientes seguros, 

podendo ser consultadas por qualquer interessado, que poderá, inclusive, obter cópias 

autênticas. 

As atividades das autoridades certificadoras estão reguladas pela Medida 

Provisória n. 2.200, de 28 de junho de 2001, que institui a infra-estrutura de chaves 

públicas brasileira (ICP – Brasil) e dá outras providências. O art. 6º desta Medida 

Provisória descreve as atividades das Autoridades Certificadoras, isto é, compete a elas 

“[...] emitir, manter e cancelar os certificados das AC de nível imediatamente subseqüente 

ao seu, gerenciar a lista de certificados emitidos, cancelados e vencidos, e executar 

atividades de fiscalização e auditoria das AC e das AR e dos prestadores de serviço 

habilitados na ICP, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Comitê Gestor 

da ICP – Brasil.” No sistema brasileiro, dá-se uma cadeia de autoridades certificadoras, 

compostas pela Autoridade Certificadora Raiz (AC RAIZ), pelas Autoridades 

Certificadoras (AC) e pelas Autoridades de Registro (AR), que podem ser entidades de 

Direito Público ou de Direito Privado. 

A grande discussão a respeito das atividades das Autoridades Certificadoras 

diz respeito à sua forma de controle. Em outras palavras, discute-se se esta atividade 

deveria estar submetida ao controle estatal ou deixar ao controle das leis de mercado. 

A primeira posição foi adotada na Lei sobre Assinatura Eletrônica do 

Estado norte-americano de Utah (cf. subcapítulo 1.4.3.2.6.1), que estabelece a 

obrigatoriedade destas entidades certificadoras obterem uma licença do Poder Público para 

atuar (seção 46-3-201), ficando, portanto, sob o controle público. Da mesma forma, 

adotou-se o sistema de licenciamento na Medida Provisória n. 2.200, de 28 de junho de 

2001, sendo que compete ao Comitê Gestor da ICP – Brasil “estabelecer a política, os 

critérios e as normas para licenciamentos das AC, das AR e dos demais prestadores de 

serviços de suporte à ICP-Brasil, em todos os níveis da cadeia de certificação” (art. 5º, inc. 

II). 

                                                
197 FRANÇA, Henrique de Azevedo Ferreira. Assinatura digital e a cadeia de autoridades certificadoras. In 
LUCCA, N. D. e SIMÃO Filho, A. (coords.) Direito e Internet: aspectos jurídicos relevantes. 2 ed. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 411 – 464. p. 446. 
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Contudo, esta posição não é pacífica, pois o Millennium Digital Commerce 

Act (seção 2.3)198 desconsidera qualquer forma de controle público, deixando que as leis de 

mercado estabeleçam as normas mais adequadas a este sistema. 

No entanto, deve-se ter muita cautela para que o controle público não seja 

utilizado como forma de espionagem pelo Poder Público das atividades privadas, evitando 

o fenômeno idealizado na sociedade descrita por Aldous Huxley, em sua obra Brave New 

World, em que o Poder Público (“Big Brother”) espionava os cidadãos para moldá-los 

conforme os interesses políticos, eliminando os indivíduos considerados subversivos.199 

Por isso, a primeira versão da Medida Provisória n. 2.200/2001 foi 

arduamente criticada pela doutrina:200 

 

A primeira edição da Medida Provisória n. 2.200, de 28 de junho de 
2001, continha vícios gravíssimos, de modo que não hesitamos em 
denunciar, naquela oportunidade, que tal norma estava muito mais 
próxima de instituir a espionagem eletrônica do que regular o comércio 
eletrônico, ou o uso de documentos eletrônicos e assinaturas digitais. 
Críticas várias foram feitas à época, de modo que, nas versões 
posteriores, os defeitos mais sensíveis foram retirados, quais sejam, a 
obrigatoriedade de sujeição à ICP-Brasil, a geração do par de chaves nos 
computadores das certificadoras e a presença obscura de um órgão dos 
serviços de inteligência para assessorar o Comitê que define os rumos 
desta infeliz criação. 

 

Devido às especificidades de cada setor, a solução mais aconselhável seria a 

que estabelece a lei denominada Millennium Digital Commerce Act, ou seja, que cada setor 

possa estabelecer seus critérios sem estar submetida a um padrão único estabelecido pelo 

Poder Público.201 

                                                
198 “(3) A consistent legal foundation, across multiple jurisdictions, for electronic commerce will promote the 
growth of such transactions, and that such a foundation should be based upon a simple, technology neutral, 
nonregulatory, and market-based approach”. 
199 HUXLEY, Aldous. Brave New World. 1. ed. Nova Iorque: Harperperennial – Modern Classics, 2004. 
200 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. A certificação eletrônica na Legislação brasileira atual. Disponível 
em: < http://augustomarcacini.cjb.net/index.php/DireitoInformatica/CertificacaoEletronica Legislacao>. 
Acessado em 31 de dez. de 2008. [documento eletrônico sem paginação]. 
201 Idem ibidem, [documento eletrônico sem paginação]: “Ao contrário, a existência de múltiplas estruturas 
distribuiria o risco. Seria muito mais conveniente que a iniciativa privada pudesse criar as suas próprias 
estruturas e a Administração Pública outras tantas. Ao prever uma estrutura única para o setor público e 
privado, os mentores da ICP-Brasil pressupõem que as necessidades são as mesmas. Até para o setor público 
não se justifica a criação de uma só infra-estrutura de chaves públicas. Afinal, a necessidade de segurança a 
ser implementada na ICP de uma Universidade Federal, para que alunos consultem notas ou peçam revisão e 
segunda chamada de provas, é muitíssimo menor do que a necessidade de segurança de uma ICP que fosse 
utilizada pelas Forças Armadas ou pelo Bacen". 
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Todavia, sustentamos a tese de que deva haver fiscalização desta atividade 

de forma indireta pelo Poder Público, por meio de uma Agência Reguladora com esta 

finalidade específica, pois trata-se de entidades dotadas de fé pública. 

Em suma, para que um certificado digital seja válido, deve-se permitir a 

identificação da autoridade certificadora, que por sua vez deva estar, previamente, 

licenciada para desempenhar tal função. 

As figuras analisadas nesta tese (“shrink-wrap”, “click-wrap” e “browse-

wrap”) não exigem certificação digital para serem válidas; os requisitos de validade estão 

delineados no subcapítulo 4.7.1 e seguintes, ou seja, basta que se dê efetivo conhecimento 

ao consumidor destes acordos de vontade para obter a anuência ou não do consumidor. 

 

 

4.6 Da validade dos documentos eletrônicos 

 

Muito embora vigore o princípio da liberdade de forma na celebração do 

negócio jurídico, as partes podem preferir realizar determinada transação de maneira que 

fique documentada para fins probatórios.202 Neste contexto, insere-se a discussão acerca da 

validade dos documentos eletrônicos e dos requisitos a serem observados para tanto. 

Documento deve ser entendido como a representação de um fato, que pode 

ser “corporal”, referindo-se ao “mundo dos átomos”, ou seja, em suporte material como o 

papel, fitas, etc.; ou, ainda, “não-corporal” ou “imaterial”, isto é, em suporte digital, 

referindo-se ao “mundo dos bits”.
203 Neste sentido, ressalte-se a definição de documento 

trazida por Ana Paula Gambogi Carvalho, in verbis:
204

 

 

[...] pode-se afirmar que o documento é uma representação ao material de 
uma declaração de vontade, apta a identificar o seu autor e a servir como 
meio de prova adequado nas relações jurídicas. [...] A corporalidade torna 
a declaração de vontade singular e infungível, características que 
possibilitam a distinção entre o original e a cópia. [...] A identificação da 
autoria é assegurada pela assinatura de próprio punho do emitente da 
declaração, devendo esta ser aposta ao fim do documento de modo que 
apenas o texto situado acima dela seja validado. 

                                                
202 “Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante: [...] 
II – documento; […]”. “Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem 
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; 
mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no 
registro público”. 
203 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 128. 
204 Op. cit., p. 124. 
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Como se destacou no capítulo 1, as legislações específicas sobre comércio 

eletrônico adotam o princípio da equivalência, segundo o qual o documento em meio 

digital deve ter o mesmo tratamento do documento em papel. Este é o sentido da seção 7 

(c) da UETA205 e seção 7 da UECA.206 

É fundamental para este estudo que se conceitue o que vem a ser 

documento eletrônico. Para isso recorre-se a algumas definições da Lei Modelo da 

CNUDMI sobre comércio eletrônico. 

No art. 2º da referida lei, traz a definição de mensagem eletrônica, 

dizendo que é “a informação gerada, enviada, recebida ou arquivada eletronicamente, por 

meio óptico ou por meios similares incluindo, entre outros, ‘intercâmbio eletrônico de 

dados’ (EDI), correio eletrônico, telegrama, telex e fax”. 

Observa-se que o objeto desta lei é genérico, abrangendo inúmeros 

meios eletrônicos existentes e aqueles que poderão vir a existir no futuro com o 

desenvolvimento tecnológico. Portanto, esta lei pretende se eternizar no tempo, oferecendo 

diretrizes e metas gerais para ajudar no desenvolvimento do comércio eletrônico. 

O Projeto de Lei brasileiro n. 4.906, de 2001, que dispõe sobre o 

comércio eletrônico, seguindo o padrão da Lei Modelo acima mencionada, no seu art. 2º 

traz a mesma definição. Ao contrário do Projeto de Lei brasileiro n. 1.589, de 1999, 

apresentado pela Ordem dos Advogados, que preferiu não adotar definições em seu texto 

de lei. 

Aplicando as noções tradicionais de documento ao contexto das novas 

tecnologias, Augusto Tavares Rosa Marcacini207 define documento eletrônico como “[...] 

uma seqüência de bits que, traduzida por meio de um determinado programa de 

computador, seja representativa de um fato. Da mesma forma que os documentos físicos, o 

documento eletrônico não se resume em escritos: pode ser um texto escrito, como também 

pode ser um desenho, uma fotografia digitalizada, sons, vídeos, enfim, tudo que puder 

representar um fato e que esteja armazenado em um arquivo digital”. 

Sendo assim, as legislações específicas asseguram o valor probante do 

documento eletrônico tendo em vista às necessidades para a consolidação do comércio 

                                                
205 “(c) If a law requires a record to be in writing, an electronic record satisfies the law”. 
206 “A requirement under [enacting jurisdiction] law for a person to provide information in writing to another 
person is satisfied by the provision of the information in an electronic document;” 
207 O documento eletrônico como meio de prova. Disponível em: <http://augustomarcacini.cjb.net/ 
index.php/DireitoInformatica/DocumentoEletronico>. Acessado em 31 de dez. de 2008. 
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eletrônico, a exemplo da seção 13 da UETA.208 Neste sentido, também, estabelece o art. 9º 

da Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico:209 

 

Article 9. Admissibility and evidential weight of data messages 
(1) In any legal proceedings, nothing in the application of the rules of 
evidence shall apply so as to deny the admissibility of a data message 
in evidence: (a) on the sole ground that it is a data message; or, (b) if it 
is the best evidence that the person adducing it could reasonably be 
expected to obtain, on the grounds that it is not in its original form. (2) 
Information in the form of a data message shall be given due evidential 
weight. In assessing the evidential weight of a data message, regard 
shall be had to the reliability of the manner in which the data message 
was generated, stored or communicated, to the reliability of the manner 
in which the integrity of the information was maintained, to the manner 
in which its originator was identified, and to any other relevant factor. 

 

Esta matéria tem sido considerada pelos tribunais norte-americanos que, no 

caso Pollstar v. Gigmania,
210 admitiu-se como prova a informação contida em suporte 

digital, após ter sido impressa: 

 

In particular, the license agreement and its notice is mentioned in the 
Complaint. Moreover, neither party disputes the web site’s authenticity. 
Therefore, the court can and does consider the pollstar.com web site in 
determining Gigmania’s Rule 12(b)(6) motion. The court need not 
consider whether a printout of a web site as that site existed on July 9, 
2000 is “generally known” and “capable of accurate and ready 
determination by resort to sources whose accuracy cannot reasonably be 
questioned. 

 

Em sentido contrário, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ruy 

Rosado de Aguiar211 afirma que o documento que comprova a realização de um negócio 

virtual, que costuma ser impresso e guardado pelo consumidor, não tem valor jurídico, 

                                                
208 “Section 13. Admissibility in evidence. In a proceeding, evidence of a Record or signature may not be 
excluded solely because it is in electronic form”. 
209 Disponível em: < 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html>. Acessado em 23 
de maio de 2007. “Artigo 9 - Admissibilidade e força probante das mensagens de dados 1) Em procedimentos 
judiciais, administrativos ou arbitrais não se aplicará nenhuma norma jurídica que seja óbice à 
admissibilidade de mensagens eletrônicas como meio de prova a) Pelo simples fato de serem mensagens 
eletrônicas; ou, b) Pela simples razão de não haverem sido apresentadas em sua forma original, sempre que 
tais mensagens sejam a melhor prova que se possa razoavelmente esperar da pessoa que as apresente. 2) Toda 
informação apresentada sob a forma de mensagem eletrônica gozará da devida força probante. Na avaliação 
da força probante de uma mensagem eletrônica, dar-se-á atenção à confiabilidade da forma em que a 
mensagem haja sido gerado, armazenada e transmitida, a confiabilidade da forma em que se haja conservado 
a integridade da informação, a forma pela qual haja se haja identificado o remetente e a qualquer outro fator 
pertinente”. 
210 170 F. Supp. 2d 974 (E.D. Cal. 2000) 
211 In: Notícias do Superior Tribunal de Justiça em 26/09/2000. 
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equiparando-se juridicamente ao valor dado à prova oral. Apenas com a utilização da 

criptografia se controla a veracidade e a autenticidade do documento eletrônico, “sem o 

uso da assinatura criptográfica, não se obtém documento eletrônico com força probante em 

juízo”.212 

Consoante o sistema jurídico brasileiro, não há nenhum óbice jurídico para 

conferir ao documento eletrônico força probante. Portanto, o documento eletrônico deve 

ser livremente apreciado pelo juiz nos termos do art. 131 do Código de Processo Civil.213 

Além deste dispositivo, o art. 332 CPC214 estabelece a possibilidade de se admitir provas 

ainda que não estejam especificadas em lei. 

Esta é a posição da doutrina215 que sustenta a admissão do documento 

eletrônico como uma prova atípica, não havendo dúvida quanto a sua admissibilidade em 

juízo. Quanto ao valor probante deste meio de prova, aplica-se a “regra da livre apreciação 

dos elementos de convicção: justamente e admissão destas provas realça o critério mais 

seguro para saber se um sistema processual trilha o princípio da livre apreciação judicial da 

prova.” 

No entanto, os tribunais brasileiros consideram o valor probante dos 

documentos eletrônicos com ressalvas.216 

Destarte, sustentamos a tese da validade do documento eletrônico como 

meio de prova. Assim, quando um consumidor ou um particular efetua uma compra via 

internet, poderá fatalmente provar a relação obrigacional através do pagamento efetuado, 

                                                
212 Neste sentido sustenta MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. O documento eletrônico como meio de 
prova. Op. cit., [documento eletrônico sem paginação]: “É evidente que um documento eletrônico, para ter 
força probante, não pode ser passível de adulteração. Porém, o que se deve buscar preservar é a manutenção 
da seqüência de bits, tal qual originalmente criada, não importando em que meio o documento está gravado, 
ou se o meio é ou não alterável. E a criptografia assimétrica permite realizar esta tarefa, protegendo a 
integridade da seqüência de bits. Desta forma, a única maneira reconhecidamente segura, diante do atual 
estágio da tecnologia, para assinar documentos eletrônicos e mantê-los inalterados é por meio de processos 
criptográficos de chave pública”. 
213 “Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, 
ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o 
convencimento”. 
214 “Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste 
Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa”. 
215 TUCCI, José Rogério Cruz e. op. cit., p. 317. 
216 “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO INCOMPLETA. DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 525, 
INCISO I, DO CPC. Instrumento instruído com cópia de certidão incompleta, ou melhor, o documento está 
em branco, documento este que deve obrigatoriamente instruir o agravo de instrumento, conforme o art. 525, 
I, do CPC Não supre a ausência da certidão, a cópia do Diário da Justiça eletrônico, bem como a informação 
obtida no saite do Tribunal de Justiça ou o carimbo de carga pela parte. Precedentes. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO QUE SE NEGA SEGUIMENTO, DE FORMA LIMINAR”. Agravo de Instrumento Nº 
70026355057, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, 
Julgado em 12/09/2008;  
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por exemplo, ou outro fato que possa ser impresso (e. g. o contrato que aparece na tela do 

computador). Se o pagamento deu-se por meio do cartão de crédito, também, pode-se 

provar pelo recibo especificado da fatura do mesmo; se, por meio de boleto bancário, que 

pode ser impresso e apresentado no Banco para efetivar o pagamento, pode muito bem ser 

apresentado em juízo como meio de prova; se através do depósito, o comprador, 

provavelmente, estará com um recibo dado pela instituição financeira de que aquele 

depósito foi efetuado; sendo através do cheque eletrônico, a instituição financeira terá 

condições de provar as devidas movimentações, mediante a quebra do sigilo bancário 

desde que haja pedido da parte e autorizado pelo juiz. 

O atual Código Civil, no art. 225, trouxe uma novidade ao elencar como 

possível meio de prova “[a]s reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros 

fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos 

ou de coisas.” No entanto, a falha deste dispositivo diz respeito ao abalo do valor jurídico 

de tais provas, ao condicionar sua plenitude à ausência de impugnação da parte contrária, 

ou seja, “se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.” 

Esta ressalva é desnecessária, porque todo documento apresentado em juízo 

pode ser impugnado pela outra nos termos do art. 390 e seguintes do CPC. 

Contudo, a doutrina ressalva que se o documento estiver assinado 

eletronicamente, a única possibilidade de impugnação será com relação à falsidade da 

própria assinatura eletrônica.217 

Nas transações eletrônicas, evidencia-se o princípio da carga dinâmica da 

prova, segundo o qual a parte que tiver melhores condições de provar, deve fazê-lo, sob 

pena de sofrer as desvantagens de um julgamento que lhe seja desfavorável. Este tem sido 

o entendimento dos tribunais brasileiros, a saber:218 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA. 
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. 
CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 
FORNECEDOR. SERVIÇO CONTRATADO POR TELEFONE. 
PRINCÍPIO DA CARGA DINÂMICA DA PROVA.  VALOR DOS  
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. Em se tratando de 
contrato de adesão, principalmente nos casos em que a contratação é 
feita por telefone, é do fornecedor a prova de que as cláusulas gerais da 
avença foram corretamente informadas ao consumidor. Exegese do art. 

                                                
217 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. O documento eletrônico como meio de prova. Op. cit., [documento 
eletrônico sem paginação]. 
218 TJRS, 9ª Câm. Cível, Apelação Cível 70006096853, Des. Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, j. 
12.05.2004 
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54, § 4º, do CDC. Precedentes do STJ e desta Corte. Trata-se de 
aplicação do princípio da carga dinâmica da prova, que informa 
competir o ônus da prova à parte que melhores tem condições de 
produzi-la. Caso concreto em que a fornecedora de serviços de TV a 
cabo não provou que o contratante tinha conhecimento da cláusula que 
previa a devolução do equipamento em caso de rescisão contratual. É de 
sabença geral e a experiência comum assim informa (art. 335, CPC) que 
a facilitação da contratação feita via telefônica propicia o aumento da 
venda de qualquer produto, assim como a economia por parte do 
fornecedor nos meios empregados para a efetivação das vendas. 
Vantagem que importa também à assunção do risco inerente a tal tipo 
de contratação, ônus que deve ser assumido pelo fornecedor em 
contraprestação ao benefício que aufere. Nas causas em que não há 
condenação, a verba honorária é fixada de acordo com a apreciação 
eqüitativa do juízo, atendidas as normas das alíneas do § 3º do art. 20, 
do CPC, conforme determina o § 4º do mesmo dispositivo legal. 
APELO DESPROVIDO. 

 

Em suma, para que um documento tenha valor probante, deve-se assegurar-

lhe as seguintes características: 1 - controle de acesso, ou seja, ter certeza de que a pessoa, 

que está solicitando o produto ou serviço, é realmente quem ela diz ser, evitando desta 

forma a intervenção de pessoas inescrupulosas que possam alterar o conteúdo do 

documento eletrônico; 2 - integridade da informação transmitida, assegurando a 

inviolabilidade das informações, isto é, alcançado de maneira eficaz através das novas 

tecnologias, como assinatura eletrônica; 3 - confidencialidade, somente as partes 

contratantes podem ter acesso às informações relativas à operação por elas realizadas, 

protegendo-se a vida privada dos indivíduos.219 

Por isso, o fornecedor tem a obrigação de possibilitar a impressão dos 

termos estipulados no “shrink-wrap”, “click-wrap” e “browse-wrap”, que podem ser 

admitidos como prova em juízo desde que observadas as exigências acima referidas. 

 

  

4.7 Contratos de adesão eletrônicos e as condições gerais dos contratos 

eletrônicos 

 

Após esta prévia análise de aspectos relevantes dos contratos eletrônicos, 

passa-se à análise das peculiaridades em torno dos contratos de adesão e das condições 

gerais dos contratos, fenômeno indissociável das práticas do comércio eletrônico, que se 

                                                
219 TUCCI, José Rogério Cruz e. op. cit., p. 314. 
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caracterizam pela padronização dos contratos, mesmo porque a internet é um meio de 

comunicação de massa. 

Cláudia Lima Marques220 ressalta a evolução da concepção de contrato. 

Tradicionalmente, predominavam os contratos paritários ou individuais em que as partes 

discutiam as cláusulas contratuais em pé de igualdade. No entanto, esta realidade foi 

drasticamente alterada haja vista a predominância na sociedade de consumo, dos contratos 

de adesão, perdendo-se qualquer contato físico entre as partes. 

Este fato evidencia o fenômeno identificado como “despersonalização do 

contrato”, que foi objeto de análise no subcapítulo 1.1.1.  Portanto, é extremamente 

relevante a contextualização dos contratos de adesão e das condições gerais do contrato às 

novas tecnologias. 

Em síntese, o contrato negociado ou paritário é próprio de uma sociedade, 

cuja base econômica é o artesanato e a agricultura familiar. No entanto, o contrato 

impessoal ou de adesão é característico de uma sociedade industrializada, massificada e de 

consumo.221 

Contrato de adesão pode ser definido como o “negócio jurídico no qual a 

participação de um dos sujeitos sucede pela aceitação em bloco de uma série de cláusulas 

formuladas antecipadamente, de modo geral e abstrato, pela outra parte, para constituir o 

conteúdo normativo e obrigacional de futuras relações concretas”.222 Semelhantemente, a 

UCITA traz a definição do que a doutrina anglo-saxã denomina “standard form”, na seção 

102 (61) “‘Standard form’ means a Record or a group of related records containing terms 

prepared for repeated use in transactions and so used in a transaction in which there was no 

negotiated change of terms by individuals except to set the price, quantity, method of 

payment, selection among standard options, or time or method of delivery.” 

A doutrina já observou que os contratos de consumo, quase sempre 

celebrados oralmente, prescindem de um acordo de vontade expresso pelas partes. 

Destarte, muitos contratos são concluídos através de condutas sociais típicas ou pelo 

                                                
220 Contratos no Código de Defesa do Consumidor…, op. cit., p. 52 – 53. 
221 LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los contratos. Tomo I. op. cit., p. 138. 
222 GOMES, Orlando. Contratos de adesão: condições gerais dos contratos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1972. p. 03; ou ainda segundo a definição de MIRANDA, Custódio Ubaldino. Contrato de adesão. 
São Paulo: Atlas, 2002. p. 27: “[…] aquela forma de contratar em que, emitida pelo predisponente uma 
declaração dirigida ao público, contendo uma promessa irrevogável para esse efeito, mediante cláusulas 
uniformes, formuladas unilateralmente, o contrato (individual, singular) se forma, com o conteúdo assim 
prefixado, no momento em que uma pessoa, aceitando essas cláusulas na sua totalidade, ainda que com 
eventuais aditamentos, adere a tal conteúdo”; LORENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los contratos. Tomo 
I. op. cit., p. 140: “El contrato se celebra por adhesion cuando la redacción de sus cláusulas correpsonde a 
una sola de las partes, mientras que la otra se limita a aceptarlas o rechazarlas, sin poder modificarlas, [...]”. 
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silêncio. Este tema, inclusive, mereceu um estudo quando o sistema brasileiro e canadense 

foram comparados (subcapítulos 3.1.3 e 3.1.4).223 

A teoria do comportamento social típico foi desenvolvida por Karl Larenz 

para justificar uma nova forma de aceitação, ou seja, a adesão às cláusulas unilateralmente 

formuladas, cabendo ao aderente tão-somente decidir se lhe é ou não conveniente usufruir 

o produto ou o serviço distribuído a um número indeterminado de pessoas. Assim, a 

relação jurídica entre as partes não decorre da declaração de vontade do aderente; mas, 

basta a análise de seu comportamento ao utilizar o produto ou o serviço para inferir sua 

aceitação.224 

Quanto à natureza jurídica dos contratos de adesão, destacam-se as teorias 

contratualistas (ou privatistas) e normativas (ou publicistas). 

Os adeptos à primeira corrente sustentam que o contrato de adesão é um 

contrato, em que uma das partes estabelece o que se denomina “conteúdo regulamentar”. 

Esta corrente doutrinária fundamenta-se na teoria da instituição de Maurice Hauriou, 

segundo a qual a base do contrato é a troca de consentimentos em atos, sendo que a adesão 

ao fato é a base consensual da instituição como ocorre, por exemplo, “nos regulamentos 

contratuais, nos contratos de adesão, nos contratos coletivos, os quais pode se dizer que 

‘constituem formas transitórias conduzindo a verdadeiras instituições’”.225 

Por outro lado, os adeptos às teorias normativistas ressaltam a necessária 

proteção ao aderente, tendo em vista a desigualdade real entre os contratantes, em que o 

estipulante, geralmente, detém superioridade técnica, social e econômica. Os doutrinadores 

alemães (Hedemann) apontam muitas semelhanças entre os contratos de adesão e às leis, 

também formuladas de forma genérica e impessoal.226 

Sustentamos a tese de que os contratos de adesão têm natureza jurídica de 

contrato, negócio jurídico bilateral, sendo que a declaração de vontade do estipulante está 

na predeterminação das cláusulas contratuais, constituindo-se em verdadeira oferta ao 

                                                
223 MORINGIELLO, Juliet M. Signals, Assent and Internet Contracting. In: Rutgers Law Review, vol. 57 (57 
Rutgers L. Rev. 1307), Summer, 2005; esta forma de contratação telemática é resumida por LORENZETTI, 
Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 331 – 332, nos seguintes termos: “O tema começou a obter 
relevância com os contratos de vendas de programas de computador, enviados em pacote; o invólucro é 
desenhado de tal maneira que, quando se abre o programa, implica numa forma de concordar tacitamente 
com as condições gerais de contratação impressas no pacote ou no produto. Na contratação realizada pela 
Internet não existe um invólucro real, mas sim uma ‘embalagem virtual’, ou a utilização da prática de efetuar 
um clique sobre uma área que diz ‘aceito’, ou, ainda, se aceita quando se ‘baixa’ ou se ‘carrega’ um produto 
ou uma forma similar, o que implica em aderir às condições gerais”. 
224 GOMES, Orlando. Contratos de adesão. Op. cit., p. 87 – 89. 
225 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Contrato de adesão. Op. cit., p. 101. 
226 GOMES, Orlando. Contrato de adesão. Op. cit., p. 118. 
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público; sendo que a declaração de vontade do aderente (aceitação) dá-se de diversas 

maneiras, a mais comum é pela utilização do produto ou serviço (conduta social típica), 

bem como através do silêncio conclusivo.
227 

 Preliminarmente devem-se distinguir os contratos de adesão das condições 

gerais dos contratos. Esta distinção é realizada a partir do trabalho realizado pela Comissão 

das Comunidades Européias, conforme noticia Cláudia Lima Marques:228 

 

Como contratos de adesão entenderemos restritivamente os contratos por 
escrito, preparados e impressos com anterioridade pelo fornecedor, nos 
quais só resta preencher os espaços referentes à identificação do 
comprador e do bem ou serviços, objeto do contrato. Já por contratos 
submetidos a condições gerais dos negócios entenderemos aqueles, 
escritos ou não escritos, em que o comprador aceita, tácita ou 
expressamente, que cláusulas, pré-elaboradas unilateral e uniformemente 
pelo fornecedor para um número indeterminado de relações contratuais, 
venham a disciplinar o seu contrato específico. 

 

Aplicando estes conceitos à contratação telemática, os contratos de adesão 

são contratos escritos, impressos anteriormente ou que podem ser impressos durante a 

contratação telemática, em que só resta ao consumidor preencher os espaços referentes à 

sua identificação pessoal e clicar no ícone que designa o seu acordo (“eu aceito”). Este 

fenômeno é observado nos contratos do tipo shrink-wrap e click-wrap.
229 

É possível, também, que o fornecedor distribua seus produtos e serviços 

através da imposição unilateral de termos e condições contratuais, que podem estar escritos 

ou não-escritos; podem, ainda, ser acessíveis através de sucessivos cliques em hiperlinks, 

como ocorre no tipo “browse-wrap”. 

Na verdade estes contratos telemáticos não são novos tipos contratuais, mas, 

antes, constituem uma prática comercial estimulada pelas vantagens de economia de tempo 

                                                
227 Neste sentido: MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Contrato de adesão. Op. cit., p. 72 e 123 – 
124; LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 335: “Em nossa opinião, é válida a 
celebração do contrato por adesão às condições gerais de contratação, obtida esta, ou por uma adesão 
expressa ou tácita, ou ainda por atos meramente lícitos ou por comportamentos declaratórios ou não 
declaratórios. As cláusulas referidas podem ser controladas judicialmente no que toca à sua inclusão e ao seu 
conteúdo. Todavia, nos contratos de consumo, a cláusula de eleição de foro deve ser considerada abusiva, 
consoante afirmamos no capítulo seguinte. Nos contratos discricionários é legal, salvo que se demonstre a 
ocorrência de vício de consentimento”. 
228 Contratos no Código de Defesa do Consumidor…, op. cit., p. 56. 
229 Sobre a etimologia e significado destas expressões inglesas cf. item IV das NOTAS INTRODUTÓRIAS 
desta tese. 



 508 

e barateamento das transações comerciais oferecidas pelas novas tecnologias de 

comunicação de massa.230 

As legislações estrangeiras, já ressaltadas, conferem validade aos contratos 

eletrônicos, e. g. seção 7 (b) da UETA, seção 202 da UCITA, seção 2 (7) da UECA, art. 11 

da Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico e art. 11 do Projeto de Lei 

brasileiro n. 4.906/2001; outrossim, estas regras estabelecem o princípio da não-

discriminação entre o meio tradicional (papel) e o meio eletrônico. No entanto, isto não 

significa a impossibilidade de se anular eventuais cláusulas abusivas.231 

O fato de as legislações específicas assegurarem a validade dos contratos 

eletrônicos não impede que as cláusulas abusivas sejam anuladas. Aliás, o regramento 

jurídico sobre as cláusulas abusivas independe do fato delas estarem inseridas seja num 

contrato em suporte material tradicional, como o papel; seja num contrato telemático (em 

meio digital). 

Por isso, devem-se estabelecer formas de controle para coibir a inserção de 

cláusulas abusivas nos contratos eletrônicos. Assim, muito embora estes contratos sejam 

considerados válidos, as cláusulas abusivas devem ser consideradas nulas nos termos do 

art. 51 do CDC, quando se tratar de uma relação de consumo. Ou, com base nos princípios 

da boa-fé objetiva (art. 422 CC/02) e da função social do contrato (art. 421 CC/02), quando 

se tratar de contratos civis ou comerciais. 

Por exemplo, é muito comum que o estipulante insira cláusulas que limitem 

e restringem sua responsabilidade, em flagrante afronta ao inc. I do art. 51 do CDC.232 

Além disso, sustentamos a tese de que em se tratando de contratos civis ou comerciais, esta 

cláusula pode ser válida desde que o aderente tenha tido ciência expressa do conteúdo 

desta restrição ou limitação, manifestando sua anuência expressa com a mesma. Nos 

contratos escritos, tradicionalmente impressos em papel, esta anuência pode se verificar a 

partir de uma rubrica do aderente ao lado da cláusula. Já nos contratos telemáticos, o 

estipulante deve chamar a atenção do aderente a esta cláusula restritiva através, por 

exemplo, de uma janela do tipo “pop-up”, cujo conteúdo deva ressalte a limitação ou 

                                                
230 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Op. cit., p. 331. 
231 Idem ibidem, p. 333 – 334. 
232 DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos..., op. cit., p. 64 – 65: “Exatamente quanto a essa cláusula de 
exclusão ou limitação da responsabilidade do fornecedor, por derradeiro, cabe mencionar que seu uso 
indiscriminado, no âmbito dos contratos informáticos, tem apresentado, na maioria das vezes, inevitável 
colidência com a disposição constante do art. 51 de nosso Código de Defesa do Consumidor, inciso I, já que 
as exclusões de responsabilidade do fornecedor por erro, culpa, dolo etc. – como tem aparecido em 
numerosos contratos-padrão existentes em nosso mercado – não podem ser consideradas subsistentes no 
direito pátrio, pelo menos em relação às relações jurídicas de consumo”. 
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restrição do direito do aderente; esta conduta decorre dos deveres conexos de lealdade, 

honestidade, cooperação, informação decorrentes da cláusula geral da boa-fé objetiva. 

Além disso, deve-se ter cautela ao utilizar linguagem desnecessária, 

denominada no direito anglo-saxão de “boilerplate language.”
233 A doutrina anglo-saxã234 

ressalta que esta prática, em que se inserem jargões jurídicos nos contratos, praticamente 

ininteligíveis, não é aconselhável; pois além de despertar certa desconfiança nos 

consumidores, dificultam a leitura das principais cláusulas contratuais, podendo ensejar a 

anulação desta cláusula com base na teoria da unconscionability. Enfim, esta linguagem é, 

usualmente, utilizada para mascarar o real conteúdo de determinada cláusula contratual, 

tendo em vista o fato de que os consumidores não dominam a linguagem jurídica utilizada. 

Tal conduta é inadmissível consoante os princípios contratuais expostos no Capítulo 2. 

Além disso, esta prática deve ser coibida, em decorrência do “dever-de-ler” 

(“duty to read”) os termos do contrato. Consoante a doutrina anglo-saxã,235 a convergência 

das declarações de vontade requer o conhecimento efetivo das cláusulas contratuais, ou 

seja, o aderente “tem o dever-de-ler” o contrato em sua integralidade, sob pena de sofrer o 

ônus da vinculação a uma cláusula contratual desconhecida. Ora, o uso da linguagem 

“boilerplate” significa uma enorme ameaça aos consumidores, que, fatalmente, não lêem 

os contratos devido a sua extensão e redação cansativa e ininteligível, não obstante estão 

obrigados às cláusulas, cujo conteúdo desconhecem. 

Para evitar que o contratante alegue o desconhecimento de determinada 

cláusula, o fornecedor lança mão de programas que inviabilizam a conclusão da compra 

telemática sem que o adquirente tenha que arrastar a barra de rolagem por todas as páginas 

do contrato eletrônico (ou telas do computador). 

                                                
233 “The term boilerplate is adopted by lawyers to describe those parts of a contract that are considered 
‘standard language’, although it is good practice to always read the boilerplates in any contract”. Disponível 
em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Boilerplate_(text)>. Acessado em 03 de jan. de 2009. 
234 HILLMAN, Robert A.; RACHLINSKI, Jeffrey J. Standard-form contracting in the electronic age. In: New 

York Law Review, vol. 77 (77 N.Y.U.L. Rev. 429), maio de 2002 [documento eletrônico sem paginação]: “As 
with their paper-world counterparts, e-consumers face an unavoidable set of realities when confronted with 
standard-form language. E-businesses present standard terms in a distinct take-it-or-leave-it fashion. The 
terms are also long, detailed, full of legal jargon, about remote risks, and one-sided. They include the usual 
litany of terms that are sometimes unenforceable in the paper world, such as arbitration provisions and 
limitations on remedies. Furthermore, e-consumers cannot negotiate because web pages and installation 
software do not allow for interaction with a live agent. E-consumers often cannot find answers to their 
questions about the terms. As with her paper-world counterpart, the e-consumer knows (or quickly 
recognizes) that reading through the boilerplate is unlikely to be of any benefit. Instead, she likely casually 
believes there is little risk to agreeing to standard terms”. 
235 MORINGIELLO, Juliet M. Signals, Assent and Internet Contracting. Op. cit., [documento em meio 
eletrônico, sem paginação]. 
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Todavia, insistimos que o uso exagerado de jargões e termos ininteligíveis 

deve responsabilizar o fornecedor, que tem o dever de prestar as informações de maneira 

clara e de fácil compreensão nos termos do inc. III do art. 6º do CDC. 

Uma das formas de reequilibrar as partes, no contrato de adesão, além da 

possibilidade de anulação das cláusulas abusivas, é a interpretação contra proferentem já 

descrita no subcapítulo 3.7. 

 

 

4.7.1 Licenças de uso do tipo “shrink-wrap” 

 

As licenças de uso do tipo “shrink-wrap”, também denominadas “la licenza 

a strappo” pela doutrina italiana,236
 são utilizadas pelos fornecedores há décadas,237 

principalmente no mercado de distribuição de programas de computador. Estes produtos 

são distribuídos da seguinte maneira: adquire-se o software de prateleira (“off-the-shelf”), 

que vem dentro de um pacote que embala o CD de instalação. Neste momento, o contrato 

de compra e venda está aperfeiçoado, isto é, houve a aceitação da proposta.238 

No entanto, o adquirente somente terá efetivo conhecimento dos termos da 

licença de uso, após este momento, ou seja, quando se iniciar o processo de instalação do 

programa. Em uma fase preliminar, o adquirente depara-se com uma tela no computador, 

constando as cláusulas a que está vinculado; devendo aceitá-las em bloco para poder 

utilizar o produto que já fora comprado. 

Nesta fase, o fornecedor dá a oportunidade ao usuário de aceitar ou rechaçar 

as cláusulas unilateralmente impostas, o que é feito mediante duas opções de clique pelo 

usuário: “Eu concordo” ou “Eu não concordo”, respectivamente. 

                                                
236 FINOCCHIARO, Giusella. Op. cit., p. 98: “Un particolare contratto di licenza d’uso è constituito dal c.d. 
contratto a strappo o contratto di licenza a strappo, shrink-wrap license, nell`originaria formulazione 
statunitense.” 
237 A jurisprudência norte-amerincana é farta a respeito destes contratos: cf. Advent Systems Ltd. v. Unisys 

Corp., 925 F.2d 670, 675-77 (3d Cir. 1991); RRX Industries, Inc. v. Lab-Con, Inc., 772 F.2d 543, 546-47 (9th 
Cir. 1985); Triangle Underwriters, Inc. v. Honeywell, Inc., 604 F.2d 737, 74 (2d Cir. 1979); North Am. 

Systemshops Ltd. v. King, [1989] 68 Alta.L.R.2d 145 (Can.). 
238 MORINGIELLO, Juliet M. Signals, Assent and Internet Contracting. Op. cit., [documento em meio 
eletrônico, sem paginação]: “First came the "shrinkwrap" licenses included in retail software packages. In the 
classic shrinkwrap license transaction, a statement that use of the software is subject to terms to be found 
inside the box appears on the face of the box containing the software. The written license often states that use 
of the software constitutes acceptance of the license terms”. 
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Destarte, os tribunais enfrentaram esta primeira questão: como validar os 

termos da licença de uso, sendo que no momento efetivo da conclusão do contrato não foi 

dada ciência delas ao adquirente? 

Na casuística descrita infra percebe-se, claramente a tendência dos tribunais 

norte-americanos em validar estes contratos de adesão, comparando-os aos “tickets” de 

passagens aéreas que são adquiridas antes mesmo do adquirente tomar efetivo 

conhecimento das condições gerais de contratação, o que é feito em momento posterior.239 

No entanto, os tribunais ressalvam a possibilidade de devolver o produto 

sempre que o adquirente, após ter aberto o pacote e iniciado a instalação, não concorde 

com os termos da licença. Neste sentido, Giusella Finocchiaro240 afirma que “l`acquirente 

che non intenda accettare il regolamento contrattuale può restituire il prodotto e richiedere 

la restituzione del presso pagato, purchè non abbia aperto la confezione.” 

Esta posição justifica-se, tendo em vista o elemento surpresa destas 

contratações. Por isso, o fornecedor deve sempre optar pela maneira que ofereça maior 

divulgação dos termos da licença de uso ao adquirente, preferindo divulgá-los na própria 

embalagem do software, pelo menos as mais onerosas cláusulas restritivas de direitos. Esta 

conduta evita a eventual alegação de nulidade destes termos por caracterizarem “surprising 

terms” nos termos do art. 2.1.20 dos Princípios do Unidroit, a saber: 

 

Surprising terms 
(1) No term contained in standard terms which is of such a character that 
the other party could not reasonably have expected it, is effective unless 
it has been expressly accepted by that party. 
(2) In determining whether a term is of such a character regard shall be 
had to its content, language and presentation. 

 

Esta forma de contratação realça a necessidade de revisar o direito de 

arrependimento, nos termos do art. 49 do CDC, que deve, inclusive, ser ampliado para os 

contratos civis e comerciais nestas hipóteses, justificando-se pela ignorância dos termos da 

licença pelo adquirente. 

 
 
 

 

                                                
239 JOHNSON, Phillip. All wrapped up? A review of the enforceability of “shrink-wrap” and “click-wrap” 
licences in the United Kingdom and the United States. In: European Intellectual Property Review, vol. 100: 
Sweet & Maxwell Limited, 2003. p. 98 – 102. p. 99. 
240 Op. cit., p. 100. 
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4.7.1.1 Conceito 

 

As licenças do tipo “shrink-wrap”
241

 são contratos de adesão que trazem as 

condições de uso do programa de computador distribuído em estabelecimentos 

especializados, sendo que suas cláusulas são unilateralmente estabelecidas pelo detentor 

dos direitos autorais do programa de computador. Estes termos podem estar impressos no 

pacote que embala o CD-ROM ou DVD de instalação ou podem sê-los a partir da tela 

inicial da instalação.242 

A idéia desta expressão está no fato de se adquirir um software de prateleira 

(“off-the-shelf”), e. g., o Microsoft Office, distribuído em um pacote (“wrap”); sendo que, 

no exterior do pacote, pode até fazer menção a algumas cláusulas contratuais como uma 

espécie de resumo; no entanto, o contrato de licença somente poderá ser lido, na íntegra, 

após o início da instalação do programa. É como em uma metáfora em que os termos da 

licença ficam encolhidos (“shrink”) armazenados no próprio CD ou DVD de instalação, 

pois no exterior do pacote somente pode se ter acesso, quando muito, ao resumo dos 

termos da licença. 

Tendo em vista tais condições, a Legislação brasileira requer uma revisão 

com urgência para ampliar o direito de arrependimento. Semelhantemente ao que ocorre 

nos Estados-Membros da União Européia, sobre contratos à distância (Dir. 97/7/CE), que 

estabelece um período de 07 (sete) dias para que se possa arrepender, contados a partir do 

recebimento do contrato por escrito. A seção 43 (1) da Lei de Proteção do Consumidor da 

Província de Ontário243 confere maior elasticidade ao direito de arrependimento nestas 

circunstâncias. 

Assim, muito embora, o contrato do tipo “shrink-wrap” não seja celebrado 

à distância tecnicamente; ocorre algo semelhante, isto é, o contrato em sua integralidade 

estará acessível ao adquirente em momento posterior à conclusão do contrato. Portanto, 

                                                
241 Também denominadas por: “‘box-top,’ ‘shrink-wrap,’ ‘tear-open,’ ‘tear-me-open’ e ‘blister-pack’ 
licenses. Cf. EINHORN, David A. Shrink-wrap licenses: the debate continues. In: IDEA - The Journal of 

Law and Technology, vol. 38, n. 3, p. 383 – 401, 1998. [In: Quicklaw, documento em meio eletrônico, sem 
paginação] 
242 MAHER, David W. The shrink-wrap license: old problems in a new  wrapper. In: Journal of the 
Copyright Society of the U.S.A., vol. 34, Nova Iorque: New York University Law Center, out. 1986 a jul. de 
1987. p. 292 – 313. p. 292: “The shrink-wrap license typically is a contract of adhesion printed in reasonably 
legible type on the outer wrapper of a package for a computer program that is stored on magnetic media, 
usually floppy disks”. 
243 “Cancellation: cooling-off period. 43 (1). A consumer may, without any reason, cancel a direct agreement 
at any time from the date of entering into the agreement until 10 days after receiving the written copy of the 
agreement.” 
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sustentamos a necessidade de se reconhecer a possibilidade do adquirente se arrepender, 

caso não concorde com os termos da licença. 

Neste sentido, o tribunal do Estado norte-americano de Nova Iorque244 

proferiu uma definição muito técnica sobre esta figura contratual, deixando expresso que o 

fornecedor deve indicar a possibilidade de devolução do produto, caso o adquirente não 

concorde com seus termos: 

 

For example, software commonly is packaged in a container or wrapper 
that advises the purchaser that the use of the software is subject to the 
terms of a license agreement contained inside the package. The license 
agreement generally explains that, if the purchaser does not wish to enter 
into a contract, he or she must return the product for a refund, and that 
failure to return it within a certain period will constitute assent to the 
license terms. These so-called “shrink-wrap licenses” have been the 
subject of considerable litigation. 

 

O uso deste tipo de licença destina-se a garantir o aproveitamento 

econômico do programa de computador, proibindo que o adquirente faça cópias não-

autorizadas ou que modifique o software de qualquer forma.245 Além disso, pretende-se 

limitar a responsabilidade do fornecedor por vícios ou fato do produto e estabelecer o foro 

de eleição ou o procedimento arbitral, bem como determinar a legislação aplicável.246 

Neste sentido, geralmente o fornecedor estipula as seguintes cláusulas 

contratuais: a) um aviso de que ao abrir a licença ou usar o software considera-se que o 

adquirente anuiu a todos os seus termos; b) uma cláusula, que deixa expresso o fato de o 

usuário não ser proprietário da cópia do programa, mas, tão-somente, detém a faculdade de 

usar o produto em acordo com as finalidades predeterminadas na licença; c) uma cláusula 

extremamente dura proibindo o empréstimo, o armazenamento ou outro tipo de 

transferência dos arquivos a outras pessoas; d) uma cláusula que proíba a alteração do 

programa de qualquer maneira; e) uma cláusula que proíba o usuário a quebrar o código de 

segurança do programa para descobrir o seu funcionamento; d) predeterminação da 

quantidade de máquinas em que se dará a instalação; por fim, e) cláusulas que limitem a 

responsabilidade pelo vício e fato do produto.247 

                                                
244 150 F. Supp. 2d 585; 2001 U.S. Dist. LEXIS 9073; 45 U.C.C. Rep. Serv. 2d (Callaghan) 1; affirmed by 
Specht v. Netscape Communs. Corp., 306 F.3d 17, 2002 U.S. App. LEXIS 20714 (2d Cir. N.Y., 2002), p. 10. 
245 AMAD, Emir Iscandor. Op. cit., p. 93 – 94. 
246 EINHORN, David A. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
247 FRASER, Stephen. Canada-United States Trade Issues: Back from Purgatory? Why Computer Software 
"Shrink-Wrap" Licenses Should Be Laid to Rest. In: Tulane Journal of International and Comparative Law, 
vol. 6, p. 183 – 234, Spring 1998. [In: Quicklaw, documento em meio eletrônico, sem paginação] 
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A peculiaridade desta forma de contratação é a maneira pela qual o 

estipulante impõe os termos da licença unilateralmente e a forma pela qual o aderente 

expressa sua aceitação ou não. 

 

 

4.7.1.2 Formação: consentimento 

 

O consentimento, na modalidade contratual denominada “shrink-wrap”, é 

exteriorizado no momento da conclusão do contrato de compra e venda, que é realizada no 

estabelecimento comercial do fornecedor. No entanto, este consentimento está 

condicionado à anuência do adquirente com os termos da licença, dos quais tomará 

conhecimento a partir do momento em que iniciar o processo de instalação do software em 

seu computador pessoal em sua casa ou local de trabalho.248 

Nesta modalidade contratual, a aceitação é manifestada através de uma 

conduta social típica, ou seja, o fato de abrir o pacote, instalar o programa e utilizá-lo, após 

ter a oportunidade de aceitar ou não os termos da licença.249 

A diferença entre esta figura é que não se forma em ambiente digital, como 

ocorre na compra e venda telemática, como pondera Batya Goodman:250 

 

With the rapid expansion of computers and the Internet, those who make 
products available online or maintain web sites utilize shrink-wrap type 
agreements in the form of click-wrap and web-wrap agreements. Instead 
of a preprinted form that is supposedly assented to after purchase by 
tearing the shrink-wrap on the box, the click-wrap requires the purchaser 
to use his or her mouse to "click" on buttons appearing on the computer 

                                                
248 EINHORN, David A. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]: “In this situation, a valid 
bilateral contract, including the terms in the shrink-wrap license, is formed at the moment of sale. The 
opening of the package has no independent significance. If the terms of the license agreement are hidden 
beneath opaque packaging, payment of the purchase price may even then represent acceptance of a 
conditional offer, so long as the buyer is given adequate notice that a license is contained inside”. 
249 FINOCCHIARO, Giusella. Op. cit., p. 100: “Il contratto di licenza a strappo si perfeziona, dunque, con 
l`atto dell`apertura della confezione. Tale atto vale come accettazione. La manifestazione del consenso 
potrebbe essere ricondotta anche al silenzio, cioè alla mancata restituzione del programma al rivenditore, o 
all`inizio dell`esecuzione del contratto, cioè all`utilizzo del software. No mesmo sentido:KIDD JR., Donnie 
L. ; DAUGHTREY JR., William H. op. cit. [documento em meio eletrônico, sem paginação]; KAUFMAN, 
Page M. The enforceability of state "shrink-wrap" license statutes in light of Vault Corp. v.  Quaid Software, 
Ltd. In: Cornell Law Review, vol. 74, nov. 1988, p. 222 – 244. [In: Quicklaw, documento em meio 
eletrônico, sem paginação]: “‘Shrink-wrap’ license agreements are identifiable by their means of acceptance.  
The purchaser indicates acceptance of the terms of the license by tearing open the plastic wrapper enclosing 
the software package”. 
250 Honey, I shrink-wrapped the consumer: the shrink-wrap agreement as an adhesion contract. In: Cardozo 

Law Review, vol. 10, p. 319 – 381, out. 1999. [In: Quicklaw, documento em meio eletrônico, sem paginação]: 
“ 
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screen, thereby assenting to the terms and conditions. Like the click-
wrap, the web-wrap agreement employs the same type of clicking; 
however, it refers to contracts formed entirely over the Internet to govern 
the use of information and products on the Internet.   

 

Diferentemente, os contratos de adesão do tipo “click-wrap” e os termos e 

condições de uso do tipo “browse-wrap” são estabelecidos pelas compras realizadas 

online. 

  

 

4.7.1.3 Validade e obrigatoriedade 

 

Devido a esta forma de manifestação de consentimento condicionada à 

concordância posterior com os termos da licença, a doutrina anglo-saxã já se manifestou 

sobre a validade destes contratos como contratos de adesão, desde que o fornecedor 

observe algumas regras, tais como: dar efetivo conhecimento dos termos ao adquirente 

antes de finalizar a instalação do programa e a possibilidade de devolução do produto, caso 

não haja concordância com os termos da licença.251 

Não há nenhuma legislação específica sobre a validade dos contratos de 

adesão do tipo “shrink-wrap licenses” no Brasil, no Canadá e em quase todos os Estados 

norte-americanos. Por isso, para evitar eventuais prejuízos, os fornecedores de programas 

de computador demandam legislação específica em que se presuma a aceitação do 

adquirente de uma cópia de programa de computador aos termos da sua respectiva licença. 

Para evitar abusos por estas empresas, exige-se que se divulguem, resumidamente, as 

cláusulas mais relevantes sobre a proteção dos direitos autorais e a conseqüente limitação 

dos direitos dos usuários.252 

Atualmente, somente um Estado norte-americano tem legislação específica 

sobre estes contratos, isto é, Louisiana; já que a lei do Estado de Illinois foi revogada. A lei 

específica do Estado de Louisiana, denominada “Software License Enforcement Act” foi 

aprovada em julho de 1984.253 A dificuldade em se estabelecer leis estaduais sobre esta 

                                                
251 Em outras palavras, o contrato de adesão é válido desde que não acarrete em desequilíbrio contratual: 
GOODMAN, Batya. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
252 EINHORN, David A. op. cit., [In: Quicklaw, documento em meio eletrônico, sem paginação]; no mesmo 
sentido: RYAN, Michael G. Offers users can’t refuse: shrink-wrap license agreements as enforceable 
adhesion contracts. In: Cardozo Law Review, vol. 10, p. 2.105 – 2.135, out. 1999; GRINGRAS, Olive. The 
validity of shrink-wrap licences. In: International Journal of Law and Information Technology, vol. 04, n. 2, 
p. 77 – 111, 1996. 
253 Cf. La. Rev. Stat. 1964 (West 1991). 
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matéria refere-se à discussão sobre a competência legislativa, ou seja, estas licenças 

deveriam ser reguladas por lei federal sobre Direito Autoral ou pelas leis estaduais sobre 

segredo industrial.254 

Em síntese, a licença do tipo “shrink-wrap” deve ser analisada como um 

contrato de adesão, que, segundo afirma a doutrina contratual do Common Law, pode ser 

revisto pelo Juiz caso haja desequilíbrio entre as partes, ou se as cláusulas unilateralmente 

impostas extrapolarem as justas expectativas, ou se, ainda, forem abusivas ou 

desconhecidas pelo aderente em decorrência da falha imputada ao estipulante que não deu 

efetivo conhecimento destas ao aderente. Portanto, parte da doutrina norte-americana255 

sustenta que a licença do tipo “shrink-wrap” pode ser considerada nula caso o fornecedor 

não notifique de forma clara o aderente e não obtenha a manifestação expressa de seu 

consentimento. 

Semelhantemente, sustentamos que estas licenças, denominadas “shrink-

wrap”, são contratos de adesão, que serão válidos, via de regra, ressalvada a possibilidade 

de anulação das cláusulas abusivas nos termos do art. 51 do CDC, quando se tratar de 

relação de consumo. Sendo que nos contratos civis e comerciais, o reequilíbrio entre as 

partes é fundamentado na cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 422 do CC/02) e função 

social do contrato (art. 421 do CC/02). Além de incidir a interpretação mais favorável ao 

consumidor nos termos do art. 47 do CDC; e a interpretação mais favorável ao aderente, 

em casos de ambigüidades ou contradição, nas relações civis e empresariais nos termos do 

art. 423 do CC/02. 

A doutrina italiana256, por exemplo, as cláusulas onerosas, que limitam a 

responsabilidade do fornecedor ou restrinja a liberdade contratual com relação a terceiros e 

eletiva de foro devem ser consideradas ineficazes. 

Na verdade, não há uniformidade nos tribunais do Common Law, 

notadamente os norte-americanos, acerca da validade ou não destes contratos. Em alguns 

                                                
254 EINHORN, David A. [In: Quicklaw, documento em meio eletrônico, sem paginação] 
255 GOODMAN, Batya. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]: “Thus, a provision of such 
an agreement will not be enforced against the compelled adherent absent a ‘plain and clear notification’ of 
the terms and an ‘understanding assent’ thereto”; no mesmo sentido: KAUFMAN, Page M. The 
enforceability of state "shrink-wrap" license statutes in light of Vault Corp. v.  Quaid Software, Ltd. In: 

Cornell Law Review, vol. 74, nov. 1988, p. 222 – 244. [In: Quicklaw, documento em meio eletrônico, sem 
paginação]. 
256 FINOCCHIARO, Giusella. Op. cit., p. 101: “Quindi quelle clausole, spesso presenti nei contratti standard 
di licenza d`uso, che stabiliscono limitazioni di responsabilità, restrizioni all libertà contrattuale nei rapporti 
con i terzi e deroghe alla competenza dell`autorità giudiziaria devono considerarsi inefficaci. Giova precisare 
che, secondo la giurisprudenza, non è da ritenersi vessatoria la clausola di divieto di cessione di locazione e 
di sublocazione.” 
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casos os tribunais os consideraram inválidos (subcapítulo 4.7.1.4). No entanto, o Tribunal 

de Apelação do 7º Circuito (competente para processar e julgar os recursos dos tribunais 

do Estado de Illinois, Indiana e Winsconsin) revela a tendência dos tribunais em admitirem 

a validade destas licenças, como se observa da análise dos seguintes casos. 

 

 

4.7.1.4 “Case Law” contra a validade das licenças do tipo “shrink-wrap” 

 

As licenças do tipo “shrink-wrap” não são novidades, pois são utilizadas há 

décadas pelas empresas que fornecem programas de computador. Portanto, no início, ou 

seja, na década de 80, a tendência dos tribunais norte-americanos era invalidar estas 

licenças devido à inexistência de legislação específica ou à inércia do fornecedor em 

chamar a atenção do adquirente às cláusulas restritivas de direito. Observem-se os 

argumentos contrários à validade das denominadas “shrink-wrap licenses” enfatizados 

pelos tribunais do Common Law. 

 

 

4.7.1.4.1 Vault Corp. versus Quaid Software Ltd. 257
 

 

Em agosto de 1985, a empresa californiana Vault Corporation, produtora de 

programas de computador destinado à proteção das informações pessoais, processou a 

empresa sediada no Canadá, Quaid Software, imputando-lhe infração à licença de uso do 

programa de proteção de dados denominado PROLOK. Este software foi desenvolvido 

com a finalidade de proteger os dados armazenados em formato eletrônico, vedando ao 

usuário fazer cópias das informações protegidas e do próprio programa. 

Ocorre que a empresa ré, Quaid Software, adquiriu este programa por 

correspondência, cujos disquetes foram entregues pelo correio, que armazenavam, 

inclusive, a licença nos moldes do que se denomina “shrink-wrap.” A partir da análise 

deste programa, a empresa ré desenvolveu um programa de cópias, denominado 

                                                
257 655 F. Supp. 750 (E.D. La. 1987), aff'd, 847 F.2d 255 (5th Cir. 1988): “Vault's license agreement, which 
accompanies PROLOK version 2.0 and comports with the requirements of La.Rev.Stat.Ann. §§ 51:1963 & 
1965, provides that "you may not . . . copy, modify, translate, convert to another programming language, 
decompile or disassemble" Vault's program. Vault asserts that these prohibitions are enforceable under 
Louisiana's License Act, and specifically seeks an injunction to prevent Quaid from decompiling or 
disassembling Vault's program”. 
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COPYWRITE, capaz de desbloquear todos os dados protegidos pelo programa PROLOK, 

permitindo serem copiados. 

Diante destes fatos, a empresa autora da ação, Vault Corporation, processou 

a empresa ré por: violação de seus direitos autorais; auxílio a terceiros para fazer o mesmo; 

violação aos termos da licença de uso do programa PROLOK; e apropriação indevida de 

seu segredo industrial. 

 Nesta época (1988), o Tribunal de Apelação (“Court of Appeals”) do 5º 

Circuito,258 julgou improcedente a ação declarando a invalidade da licença mencionada 

(“shrink-wrap”) por não existir uma lei específica a respeito. O tribunal desconsiderou a 

validade da lei específica do Estado de Louisiana por regular “Direitos Autorais”, o que 

demanda legislação federal e não estadual.259 

A fundamentação deste caso restringiu-se à inconstitucionalidade formal de 

uma lei estadual, no caso a Lei sobre “Software License Enforcement” do Estado de 

Louisiana, que disciplina sobre matéria de competência federal, no caso direitos autorais. 

Este conflito é denominado preemption,
260 ou seja, neste caso específico, o tribunal 

considerou não-obrigatória a cláusula que pretendia validar a licença nos termos da lei do 

Estado de Louisiana porque "clearly touches upon an area of federal copyright law and 

was accordingly preempted”.261 

Este foi um julgamento que invalidou a licença porque continha cláusulas 

que proibia a cópia, a transferência, o direito de adaptar, modificar o programa, bem como 

decodificá-lo, limitando o uso do programa por ser matéria já regulada pela legislação 

federal. 

 

 

                                                
258 Competente para processar e julgar os recursos contra as decisões emanadas pelos tribunais de Louisiana, 
Mississipi e Texas. 
259 JENSEN, Mary Brandt. The preemption of shrink wrap licenses in the wake of Vault Corp. v. Quaid 
Software Ltd. In: The computer law journal, vol. 8, Los Angeles (CA – EUA): Center for Computer/Law, 
1987 – 1988. p. 157 – 169. p. 160. Esta foi a conclusão do julgamento: “We hold that: (1) Quaid did not 
infringe Vault's exclusive right to reproduce its program in copies under § 106(1); (2) Quaid's advertisement 
and sale of RAMKEY does not constitute contributory infringement; (3) RAMKEY does not constitute a 
derivative work of Vault's program under § 106(2); and (4) the provision in Vault's license agreement, which 
prohibits the decompilation or disassembly of its program, is unenforceable”. In: 655 F. Supp. 750 (E.D. La. 
1987), aff'd, 847 F.2d 255 (5th Cir. 1988). 
260 “preemption [...] 5. Constitutional Law. The principle (derived from the Supremacy Clause) that a federal 
Law can supersede or supplant any inconsistent state Law or regulation.” In: BLACKS’ LAW 
DICTIONARY. Op. cit., p. 1.197. 
261 FRASER, Stephen. Op. cit., [In: Quicklaw, documento em meio eletrônico, sem paginação] 
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4.7.1.4.2 North American Systemshops Ltd. versus King262 

 

No Canadá, a invalidade das licenças do tipo “shrink-wrap” justifica-se 

quando, em determinado caso concreto, o fornecedor não dê ciência dos termos da licença 

ao usuário, como ocorreu no caso que se trata agora. 

Em 3 de abril de 1986, a empresa ré,  King & Company, comprou de um 

vendedor autorizado um disquete contendo o software denominado, "With Interest", 

desenvolvido pela autora, North American Systemshops Ltd. Pouco tempo depois, a 

empresa ré teve alguns problemas com a impressão dos documentos gerados pelo software, 

motivo pelo qual a empresa ré entrou em contato com a autora.  

Nesta ocasião, a North American Systemshops Ltd. constatou que, na 

verdade, não havia problema com o programa, mas sim com a impressora do usuário.  

Entretanto cerca de um ano depois, ou seja, em 30 de abril de 1987, 

constatou-se que a empresa ré comprara apenas um disquete, sendo que o programa havia 

sido instalado em diversas máquinas. Este fato foi notificado à empresa ré, imputando-lhe 

a violação dos direitos autorais da autora. Em resposta, a empresa ré informou que, "With 

Interest", era o programa que fora removido dos microcomputadores e que a empresa ré 

reteve apenas uma cópia. Em novembro deste mesmo ano, a empresa North American 

Systemshops Ltd. ingressou com uma ação em juízo pleiteando indenização pelas cópias 

não-autorizadas no valor de 15 (quinze) mil dólares; além de “punitive damages” no valor 

de 25 (vinte e cinco) mil dólares e a condenação da empresa ré na sucumbência e custas 

judiciais. 

Todavia, provou-se que, ao iniciar a instalação do programa, não aparecia 

nenhuma tela no computador com os termos da licença que deveriam ser notificados ao 

usuário. Portanto, nestas circunstâncias, o tribunal canadense da Província de Alberta 

declarou inválida a licença pelo fato de o fornecedor não ter dado ciência de seus termos ao 

adquirente:263 

 

On the evidence, I conclude that: the program was sold to the defendants 
shrink-wrapped; that no copyright symbol was visible to the purchaser, 
(since the copyright symbol on the booklet is on the inside front cover of 
the booklet and not on the outside cover and the copyright symbol on the 
floppy disk is in the same general location on the disk as the registration 
number and the evidence of the witness Wallace is that the registration 

                                                
262 68 Alta. L.R.2d 145 (Alta. Q.B. 1989) (Can.). 
263 68 Alta. L.R.2d 145 (Alta. Q.B. 1989) (Can.). 
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number was not visible through the shrink-wrap); and that no licence 
statement was visible (the licence statement being on the inside back 
cover of the booklet and not being on the floppy disk). In addition, the 
evidence establishes that the copyright symbol comes up on the first 
screen when the program is used, but no licence statement comes up on 
the screen. Finally, I am satisfied that the user of the program would not 
have to refer to the booklet for general use of the program as the program 
was designed to be, and was in fact, "user-useful" in Mr. Syrja's phrase. 

 

Em suma, os tribunais canadenses sustentam a invalidade das licenças do 

tipo “shrink-wrap” quando as restrições não forem enfatizadas pelo fornecedor, 

notificando devidamente o usuário.264 

 

 

4.7.1.4.3 Step-Saver Data Systems, Inc. versus Wyse Technology265 

 

A empresa Step-Saver Data Systems, doravante Step-Saver, desenvolveu um 

programa de administração de dados destinados a médicos, advogados e outros 

profissionais, permitindo o uso do programa em vários terminais de um mesmo consultório 

ou escritório. A empresa Step-Saver contratou os serviços tecnológicos da empresa TSL, 

que desenvolveu um sistema operacional nos moldes multiuso denominado “Multilink 

Advanced”. Além desta contratação, a empresa Step-Saver adquiriu alguns terminais 

(modelo WY-60) fabricado pela empresa Wyse e usou um computador da IBM AT como o 

computador principal. No pacote do software desenvolvido pela Step-Saver havia diversos 

outros programas, compatíveis para operar no sistema da Microsoft. Em novembro de 

1986, a Step-Saver começou a distribuir o programa no Mercado, tendo vendido 142 

cópias especialmente a médicos e advogados. Pouco tempo depois, os adquirentes 

reclamaram por haver diversos defeitos no programa. Os defeitos não puderam ser 

consertados por nenhuma das três empresas, o que levou a Step-Saver ingressar em juízo 

para obter uma sentença declaratória para imputar a falha a uma das empresas, Wyse ou 

TSL, além do pedido de indenização e condenação à sucumbência e custas processuais. 

O programa distribuído pela empresa co-ré, TSL, foi comprado pelo 

telefone, sendo que a entrega dos pacotes era posterior. E, assim que a Step-Saver recebeu 

os pacotes para a instalação, verificou a existência de uma licença de uso do programa, em 

                                                
264 JONHSON, Phillip. Op. cit., p. 101. 
265 939 F.2d 91 (3d Cir. 1991). 
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que uma das cláusulas eximia a TSL de qualquer responsabilidade, cabendo ao adquirente, 

tão-somente, a devolução do produto defeituoso.266 

O tribunal decidiu que o momento da conclusão do contrato dependia do 

implemento da aceitação pelo adquirente, que ocorreria apenas após a instalação do 

programa com a leitura dos termos da licença. No caso, a cláusula restritiva acima 

mencionada não pode vincular a outra parte contratante que não teve conhecimento efetivo 

de seu conteúdo no momento em que fez o pedido do produto; não concordando com ela 

em momento posterior (quando instalou o programa). 

Este julgamento tem uma relevância particular porque acentua os deveres 

anexos à boa-fé objetiva, tais como o dever de informação, lealdade, honestidade, 

cooperação, obrigando os contratantes a informar sobre todos os detalhes da compra antes 

da conclusão do certame, sob pena de o contrato final ser invalidado.267 

Conclui-se que a tendência dos tribunais norte-americanos e canadenses é 

no sentido de validar as licenças do tipo “shrink-wrap” apenas quando o fornecedor der 

ampla divulgação às cláusulas restritivas dos direitos da outra parte contratante. Neste 

sentido, concordamos com este entendimento para determinar que uma licença nestes 

moldes apenas tenha validade pelos tribunais se o fornecedor observou, diligentemente, o 

direito à informação clara e precisa da outra parte contratante. Além disso, nestes 

contratos, sobressaem-se os deveres anexos decorrentes da cláusula geral da boa-fé 

objetiva. 

 

 

4.7.1.5 “Case Law” a favor da validade das licenças do tipo “shrink-wrap” 

 

A jurisprudência norte-americana e a canadense foram as pioneiras na 

análise das denominadas “shrink-wrap licenses”. No início, havia um ceticismo muito 

forte acerca destas licenças e pouco se entendia do assunto. No entanto, a jurisprudência 

                                                
266 “(3) The box-top license provides that the sole remedy available to a purchaser of the program is to return 
a defective disk for replacement; the license excludes any liability for damages, direct or consequential, 
caused by the use of the program. […](5) The box-top license states: "Opening this package indicates your 
acceptance of these terms and conditions. If you do not agree with them, you should promptly return the 
package unopened to the person from whom you purchased it within fifteen days from date of purchase and 
your money will be refunded to you by that person”. Disponível em: < 
http://www.openjurist.org/939/f2d/91/step-saver-data-systems-inc-v-wyse-technology>. Acessado em 04 de 
jan. de 2009. 
267 FRASER, Stephen. Op. cit., [In: Quicklaw, documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
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evoluiu para validar estas licenças, verificadas determinadas circunstâncias. Esta análise 

poderá elucidar o Judiciário brasileiro, tendo em vista a ausência desta discussão em 

específico nos tribunais pátrios. 

 

 

4.7.1.5.1 ProCD, Inc. versus Zeidenberg268 

 

Este caso foi responsável pela guinada na jurisprudência norte-americana 

em que se declarou a validade das licenças “shrink-wrap.” 

ProCD é uma empresa que desenvolveu um software de administração de 

uma base de dados de números telefônicos, composta de aproximadamente 3 (três) mil 

diretórios de telefone, que devem ser mantidos atualizados, sendo o custo deste trabalho 

mais de 10 (dez) milhões de dólares. 

Este produto passou a ser comercializado pela empresa ProCD, denominado 

SelectPhone em um CD-ROM, que deveria ser instalado pelo usuário. Neste caso, o preço 

do programa variava conforme o público a quem se destinava. Em outras palavras, se o 

software fosse vendido a um consumidor, ele custaria apenas 150 (cento e cinqüenta) 

dólares; mas, se fosse vendido à uma empresa, então o preço seria muito superior. Para 

tornar esta discriminação do preço eficiente, desenvolveu-se um sistema capaz de controlar 

o uso deste programa através da imposição unilateral da cláusula que restringe o uso do 

programa pelo destinatário final a fins não comerciais. Contudo, diferentemente do caso 

analisado supra, no pacote do CD-ROM constava um aviso de que o programa continha 

restrições estabelecidas na licença de uso anexa ao produto. Além deste aviso, a empresa 

fez incluir no CD-ROM um manual impresso com todas estas restrições, chamando a 

atenção do usuário. Não suficiente, para evitar qualquer discussão quanto ao direito à 

informação do consumidor, ao iniciar o programa, a licença reaparecia na tela do 

computador, que inclusive, poderia ser impressa pelo usuário. 

Matthew Zeidenberg comprou o software destinado ao mercado de 

consumo, em 1994, mas ignorando as restrições da licença, criou uma empresa, 

denominada Silken Mountain Web Services Inc., para revender as informações a pessoas 

interessadas. 

                                                
268 86 F.3d 1447, 1450 (7th Cir. 1996). 



 523 

A empresa ProCD ingressou com uma ação em juízo pleiteando que o 

requerido, Matthew Zeidenberg, parasse de distribuir o programa a qualquer interessado 

(“injunction”), além da condenação dele por ter violado as restrições da licença de uso. O 

tribunal distrital julgou estas restrições inválidas, porque a licença não aparecia no pacote, 

notificando o adquirente desde o momento da compra, quando o contrato se aperfeiçoa.269 

No entanto, a empresa ProCD recorreu ao Tribunal de Apelação do 7° 

Circuito, que entendeu ser válida a licença do tipo “shrink-wrap”, cujos termos são 

acessíveis em momento posterior à conclusão da compra, em que o usuário deve aceitar 

integralmente os termos impostos pelo fornecedor, constituindo-se, portanto, um contrato 

de adesão. O tribunal entendeu que esta transação não é diferente da compra e venda de um 

bem material, como um rádio, em que o consumidor, ao chegar em casa, lerá o manual de 

instrução. Portanto, o tribunal declarou que a seção 2-204 do UCC270 aplica-se no caso, 

porque a empresa ProCD propôs um contrato em que o adquirente manifestaria sua 

aceitação ao usar o programa, dando oportunidade efetiva para que ele lesse os termos da 

licença, pois toda vez que se inicia o programa, a licença aparece na tela do computador 

exigindo sua concordância para poder utilizar o software.
271 

Além das bases jurídicas do julgamento, o tribunal mencionou a relevância 

da validação destas licenças dada a importância do mercado de programa de computador, 

ressaltando a impossibilidade de fazer imprimir no pacote do CD-ROM de instalação todos 

os termos da licença. 

Contudo, a doutrina ressalta a necessária proteção ao consumidor, porque é 

a parte mais vulnerável da relação de consumo; e, por isso, demanda uma proteção especial 

do Estado, que deve garantir a igualdade real ou substancial dos contratantes. Esta 

demanda social foi ignorada pelo tribunal do 7° Circuito, que declarou estas licenças 

válidas, desconsiderando os princípios pertinentes aos contratos de adesão. Neste sentido, a 

doutrina sustenta que o tribunal deva analisar o equilíbrio contratual e a igualdade real 

entre as partes.272 

                                                
269 “Zeidenberg does argue, and the district court held, that placing the package of software on the shelf is an 
‘offer,’ which the customer ‘accepts’ by paying the asking price and leaving the store with the goods”. In: 86 
F.3d 1447, *1450; 1996 U.S. App. LEXIS 14951, **7; 39 U.S.P.Q.2D (BNA) 1161; Copy. L. Rep. (CCH) 
P27,529. 
270 “A contract for sale of goods may be made in any manner sufficient to show agreement, including conduct 
by both parties which recognizes the existence of such a contract”. 
271 “ProCD proposed a contract that a buyer would accept by using the software after having an opportunity 
to read the license at leisure. This Zeidenberg did. He had no choice, because the software splashed the 
license on the screen and would not let him proceed without indicating acceptance”. In: 86 F.3d 1447, *1450; 
1996 U.S. App. LEXIS 14951, **7; 39 U.S.P.Q.2D (BNA) 1161; Copy. L. Rep. (CCH) P27,529. 
272 GOODMAN, Batya. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
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No caso, o requerido agiu com má-fé, pois ele adquiriu um produto 

destinado ao consumidor (destinatário final) com um preço mais barato; no entanto, ele 

repassou a outras pessoas interessadas nestas informações mediante o pagamento do preço. 

Em outras palavras, o requerido atuou como um intermediário entre a empresa que detém 

os direitos autorais do programa por ela desenvolvido e os destinatários finais, mediante 

remuneração. Diante disto, a validação da licença é fundamental para assegurar, inclusive, 

melhores condições de preço aos consumidores, que terão acesso ao programa comprando-

o por um preço bem mais barato.273 

 

 

4.7.2 Contratos do tipo “click-wrap” 

 

A prática comercial aliada às novas tecnologias aplicou o mesmo método de 

contratação das licenças do tipo “shrink-wrap” aos contratos telemáticos celebrados 

inteiramente online, denominados “click-wrap”.
274

 As vantagens deste tipo de contratação 

são a imposição das cláusulas contratuais pelo fornecedor sem dar margens a eventuais 

modificações pelo adquirente. Do contrário, ou seja, a possibilidade de discutir as cláusulas 

contratuais para alterar, segundo os interesses de cada indivíduo tornaria o comércio 

eletrônico impraticável, haja vista a massificação da comunicação viabilizada pela internet. 

Na prática, percebe-se que os “click-wrap agreements” oferecem muitas 

vantagens ao fornecedor, que os utiliza para impor cláusulas limitativas de sua 

responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço, eleger o foro competente 

para o julgamento de eventuais litígios ou, estabelecer a cláusula compromissária 

obrigatória, determinar a lei que regulará a transação contratual, dentre outras.275 

                                                
273 “Enforcement of the shrinkwrap license may even make information more readily available, by reducing 
the price ProCD charges to consumer buyers. To the extent licenses facilitate distribution of object code 
while concealing the source code (the point of a clause forbidding disassembly), they serve the same 
procompetitive functions as does the law of trade secrets. Licenses may have other benefits for consumers: 
many licenses permit users to make extra copies, to use the software on multiple computers, even to 
incorporate the software into the user's products. But whether a particular license is generous or restrictive, a 
simple two-party contract is not ‘equivalent to any of the exclusive rights within the general scope of 
copyright’ and therefore may be enforced”. In: 86 F.3d 1447, *1450; 1996 U.S. App. LEXIS 14951, **7; 39 
U.S.P.Q.2D (BNA) 1161; Copy. L. Rep. (CCH) P27,529. 
274 GATT, Adam. Electronic commerce - Click-wrap agreements: The enforceability of click-wrap 
agreements. In: Computer Law & Security Report, vol. 18, n.. 6, 2002. p. 404 – 410. p. 405. 
275 BUONO, Francis M.; FRIEDMAN, Jonathan A. Maximizing the enforceability of click-wrap agreements. 
In: Journal of Technology Law and Policy, vol. 4, “issue” 3, outono de 1999. [documento em meio 
eletrônico, sem paginação]. Disponível em: <http://journal.law.ufl.edu/~techlaw/4-3/friedman.html> 
acessado em 12/09/2004. 
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Neste sentido, os contratos de adesão do tipo “click-wrap” representam uma 

evolução da figura anteriormente analisada, constituindo a maneira mais comum pela qual 

se efetivam as transações eletrônicas. 

Semelhantemente às “shrink-wrap licenses”, estes contratos caracterizam-

se pela imposição unilateral das cláusulas contratuais, que são expostas na tela do 

computador, requerendo do usuário a sua manifestação expressa se concorda ou não com 

elas. A diferença importante diz respeito ao objeto dos contratos do tipo “click-wrap”, que 

não são necessariamente um programa de computador. Assim, é comum a compra 

telemática de um eletroeletrônico, e. g. uma geladeira, sendo que o adquirente, para 

concluir a compra, deve clicar no ícone indicando sua concordância com as cláusulas 

unilateralmente impostas pelo fornecedor. Mas esta forma de contratação pode ocorrer, 

também, na compra de um programa de antivírus, por exemplo, que prescinde da entrega 

física do produto, que é salvo no próprio computador do usuário. 

Além destas diferenças, o adquirente do produto, antes mesmo de finalizar a 

compra tem acesso às cláusulas do contrato de adesão, devendo concordar com elas, caso 

opte em concluir o contrato; ou, em caso de discordância, a contratação é interrompida. 

Este fenômeno é descrito por Juliet Moringielo,276 in verbis: 

 

One can find click-wrap agreements both on the Internet and in software. 
These agreements are so named because the software purchaser or the 
purchaser of goods or services on the Internet must click an icon to 
signify agreement before obtaining the desired product or service. In the 
classic click-wrap scenario, the buyer cannot complete a purchase 
without at least clicking an "I agree" icon. In some cases, as when 
someone installs software on a computer, the license terms are presented 
so that the user must view (but not necessarily read) them before clicking 
"I agree." On many web sites, however, the contract terms can only be 
found behind a hyperlink presented near the "I agree" button and the 
buyer need not even view them before clicking the "I agree" button. 

 

Diante de tantas especificidades desta forma de contratação telemática, a 

doutrina e jurisprudência do Common Law têm se dedicado ao tema com afinco, para 

conceituar esta figura, analisar a formação deste contrato e definir critérios para a validade 

deles. 

 

 

 

                                                
276 Signals, Assent and Internet Contracting. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
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4.7.2.1 Conceito 

 

Esta outra figura, assim como a anterior, é um contrato de adesão, no qual o 

fornecedor preestabelece as cláusulas contratuais, que devem ser aceitas em bloco pelo 

aderente. Este contrato aparece na tela do computador, viabilizando o seu armazenamento 

em meio eletrônico, bem como a sua impressão pelo usuário. A possibilidade de 

armazenamento e impressão são requisitos necessários para a validade destes contratos, 

consoante a tendência dos tribunais canadenses e norte-americanos infra-analisada. Esta 

exigência vai ao encontro dos deveres anexos à cláusula geral da boa-fé objetiva, 

notadamente, o dever de informação e cooperação. 

Portanto, “click-wrap” pode ser conceituado como o contrato de adesão 

telemático, cujo objeto seja um bem imaterial (digitalizado) ou material, em que o 

fornecedor estabeleça unilateralmente as cláusulas contratuais, notificando o adquirente 

sobre elas antes de obter a manifestação de vontade deste, que é exteriorizada mediante 

uma conduta social típica, quer seja por meio de um clique em determinado ícone, quer 

seja por utilizar o produto digitalizado, salvo em seu computador, ou usar o produto após a 

entrega do bem, quando for material. 

 

Neste sentido, a doutrina anglo-saxã o define nos seguintes termos:277 

A "click-wrap agreement" is an agreement, formed entirely in an online 
environment such as the Internet, which sets forth the rights and 
obligations between parties. The term "click-wrap" is derived from the 
fact that such online agreements often require clicking with a mouse on 
an on-screen icon or button to signal a party's acceptance of the contract. 
Among other things, click-wrap agreements are used to: (1) establish the 
terms for the download and use of software over the Internet; (2) set forth 
a Web site's Terms of Service, i.e., the rules by which users may access 
the Web site or a portion of the Web site such as a chat or message 
service; and (3) establish the terms for the sale of goods and services 
online.   

 

O seu funcionamento difere do anterior na medida em que é realizado 

inteiramente online.
278 Como, por exemplo, o consumidor, que compra certo produto ou 

serviço, que pode ser “baixado” ou “carregado” (“downloaded”) em seu computador 

                                                
277 BUONO, Francis M.; FRIEDMAN, Jonathan A. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem 
paginação]. 
278 Idem ibidem ; no mesmo sentido: GATT, Adam. Op. cit., p. 406. 
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pessoal ou pode ser enviado para sua residência, desde que o adquirente clique em uma 

expressão que represente sua anuência, tais como “Eu aceito”, “Eu concordo”, etc. 

Na tarefa de conceituar os contratos denominados “click-wrap”, a doutrina 

anglo-saxã279 ressalta a necessária distinção que deve ser feita entre estes e figuras afins. 

Neste sentido, não se podem confundir o “click-wrap agreements” com o “shrink-wrap 

licenses”.
280 Estas são licenças de uso estabelecidas pelo detentor dos direitos autorais de 

um programa de computador, armazenadas no suporte de instalação, geralmente, um CD-

ROM; enquanto que os “click-wrap” são contratos telemáticos celebrados integralmente 

em ambiente eletrônico, cujo objeto não é necessariamente um software. Assim, é o 

posicionamento de Mark Grossman, Allison Kimberly Hift e Raquel Rothman ao 

afirmar:281 

 

Shrink-wrap agreements are the terms and conditions of use that 
accompany software distributed in the local computer stores. Typically, 
buyers can find the terms and conditions of use printed on the outside of 
the software box or in an envelope attached to the box, wrapped in 
"shrink-wrap plastic." They usually read something like, "By opening the 
packaging or using the software, you are bound by the terms and 
conditions of the license." 
[...]  
Click-wrap is a variation of shrink-wrap. There are two main ways to 
enter into a click-wrap agreement. A party may "Type and Click" where 
the consumer must type "I accept" or something synonymous in an on-
screen box, and then click a "send" button of some sort to signal 
acceptance of the contractual terms. Usually without filling in the assent 
box, a user cannot proceed to use the service. The second way to enter 
into a click-wrap agreement is through "Icon Clicking." Here, an online 
user clicks "I accept" to website terms and conditions of use online. The 

                                                
279 GROSSMAN, Mark; HIFT, Allison Kimberly; ROTHMAN, Raquel. Click-Wrap Agreements – 
enforceable contracts or wasted words?. Disponível em: <http://www.becker-
poliakoff.com/publications/article_archive/click-wrap.html>. Acessado em 12/09/2004. [documento em meio 
eletrônico, sem paginação]. 
280 Percebe-se a tendência no Common Law em utilizar a expressão “click-wrap agreements” (grifo nosso) 
para abranger tanto contratos de transferência de domínio, cujo objeto seja um bem material (“click-wrap 

contracts”); quanto as licenças de uso de um bem imaterial protegido pelo Direito Autoral, em que o objeto 
seja um bem imaterial, e. g. software (“click-wrap licenses”). Portanto, “agreement” é definido como um 
acordo entre duas ou mais pessoas (“1. A mutual understanding between two or more persons about their 
relative rights and duties regarding past or future performances; a manifestation of mutual assent by two or 
more persons” In: BLACK`S LAW DICTIONARY. Op. cit., p. 67. Na definição de contrato, ressalta-se o 
seu caráter obrigatório e vinculativo, ou seja, “contract. 1. An agreement between two or more parties 
creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at Law <a biding contract>,” In: 

BLACKS` LAW DICTIONARY. Op. cit., p. 318. Por fim, na definição de licença, sobressai o seu caráter 
permissivo para o licenciado fazer ou usufruir de algo, o que seria ilegal se ele não obtivesse a permissão 
pelo licenciante, isto é, “license. 1. A revocable permission to commit some act that would otherwise be 
unlawful;” In: BLACKS` LAW DICTIONARY. Op. cit., p. 931. 
281 GROSSMAN, Mark; HIFT, Allison Kimberly; ROTHMAN, Raquel. Op. cit., [documento em meio 
eletrônico, sem paginação]; GATT, Adam. Op. cit., p. 406. 
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same term can apply to software when a person clicks "I accept" in order 
to complete installation of the software. 

 

Em suma, não se devem confundir as duas figuras, pois as conseqüências 

jurídicas são distintas, conforme análise de jurisprudências canadense e norte-americana a 

respeito. Os julgados demonstram a maior cautela no momento de declarar a validade das 

licenças do tipo “shrink-wrap”, pois há um problema quase que intransponível: a compra e 

venda aperfeiçoa-se antes do adquirente tomar ciência de seus termos. Contudo, este receio 

não se verifica nos contratos do tipo “click-wrap”, tendo em vista o fato de a conclusão do 

contrato depender, necessariamente, da concordância do adquirente com as cláusulas que 

lhes são previamente apresentadas na tela do computador. Nestas circunstâncias, os 

tribunais têm demonstrado maior aceitação em validar estes contratos, como a seguir se 

demonstra. 

 

 

4.7.2.2 Formação: consentimento eletrônico 

 

Consoante a constatação de que os “click-wrap agreements” são formados 

integralmente online, o consentimento do adquirente é expresso eletronicamente; por isso, 

a ênfase do intérprete deve ser a busca pela verificação se houve ou não consentimento 

eletrônico (cf. subcapítulo 4.2). 

No caso canadense, Rudder versus Microsoft Corp,
282 o tribunal analisou a 

manifestação do consentimento nos “click-wrap agreements”. Neste caso, o fornecedor 

notificava o usuário, logo que ele tentasse se registrar, acerca das cláusulas contratuais a 

que ficaria obrigado; sendo que a conclusão do registro somente se concluiria mediante a 

expressa manifestação da concordância do usuário. Este fato foi observado pelo tribunal, 

que concluiu existir acordo de vontade válido nesta técnica contratual, haja vista uma parte 

da decisão: 

The entire agreement was readily viewable by using the scrolling 
function on the user's computer screen. There were no physical 
differences which made a particular term of the agreement more difficult 
to read than any other term. The structure of the sign-up procedure was 
such that the potential member was presented with the terms of 
membership twice during the process. The potential member was 

                                                
282 Ontario Superior Court of Justice (1999) 2 C.P.R. (4th) 474. Cf. subcapítulo 4.7.4, pois houve discussão 
sobre a validade ou não da cláusula de eleição de foro, no caso, o estipulante elegia o foro do Estado de 
Washington. 
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required to signify acceptance each time by clicking the "I Agree" button. 
A notice advised potential members that if they clicked the "I Agree" 
button without reading the agreement, they would nevertheless be bound 
by the agreement. The agreement provided that it was governed by the 
laws of the State of Washington and that the parties consented to the 
exclusive jurisdiction of the Washington courts over any disputes under 
the agreement. 

 

Neste sentido, a doutrina anglo-saxã283 sustenta a existência da 

manifestação de vontade por parte do aderente, cuja aceitação ocorre antes da conclusão do 

contrato, tendo a oportunidade de ler as cláusulas contratuais, para, só então, manifestar 

sua anuência. 

Até mesmo nas hipóteses de contratação intermediada por agentes 

eletrônicos, em que o consentimento é automatizado, há consentimento por parte do 

aderente que concorda, previamente, com as cláusulas impostas, ao formatar o programa 

de computador para realizar negócios jurídicos em seu nome e por sua conta (cf. 

subcapítulo 4.2.1). 

Outrossim, Cláudia Lima Marques284 defende a tese de que há acordo de 

vontade, mesmo nos contratos à distância no comércio eletrônico celebrados de maneira 

automatizada. Em outras palavras, o intérprete deve avaliar a existência ou não de 

consentimento não mais exclusivamente pela análise da linguagem; mas, em determinadas 

circunstâncias, deve-se buscá-lo no silêncio (contrato “sem diálogo”) ou na conduta clicar 

em um ícone ou salvar um programa em seu computador, pautando esta análise em 

elementos de multimídia, quais sejam: imagens, sons, etc. 

Sustentamos o entendimento de que o consentimento eletrônico nos 

contratos do tipo “click-wrap” é manifestado de forma expressa no momento em que o 

adquirente clica no ícone referente à expressão de anuência, tais como “eu aceito”, “eu 

concordo”, “sim”, etc. A partir deste instante, o adquirente está obrigado às cláusulas 

contratuais, com as quais concordou expressamente. Isto não significa, no entanto, a 

impossibilidade de se anular o contrato, em caso de vício do consentimento, ou algumas 

cláusulas consideradas abusivas, notadamente nas relações de consumo. 

 

 

 

                                                
283 BUONO, Francis M.; FRIEDMAN, Jonathan. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]; 
GATT, Adam. Op. cit., p. 405. 
284 Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Op. cit., p. 99. 
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4.7.2.3 Validade e obrigatoriedade 

 

A doutrina e os tribunais do Common Law enfrentaram a questão da 

validade e obrigatoriedade dos “click-wrap agreements”, expondo argumentos contrários e 

a favor, conforme se depreende da análise de alguns casos canadenses e norte-americanos 

descritos abaixo. 

Esta discussão gira em torno da maneira pela qual o contrato se forma. O 

contrato válido requer a convergência das declarações de vontade. Portanto, para que haja 

real acordo entre a proposta e a aceitação (“meeting of the minds”), o aderente deve ter 

ciência das cláusulas contratuais antes de manifestar sua anuência, sob pena de invalidação 

do contrato. 

A doutrina anglo-saxã inclina-se para a validade dos “click-wrap 

agreements”, desde que sejam observadas algumas exigências, a saber: 1) as cláusulas 

contratuais devem estar dispostas de maneira que facilite sua visualização pelo aderente; 2) 

o adquirente deve ser indagado se aceita ou não tais cláusulas, a partir do clique no ícone 

correspondente ou digitando a expressão de anuência; 3) não se deve permitir o acesso ao 

site antes de se obter a expressa anuência do consumidor; caso contrário, o contrato torna-

se inútil;  4) fazer com que o contratante indique, expressamente, a sua identificação 

pessoal, ou seja, garantindo que o aderente é realmente quem ele diz ser, para tanto, a 

técnica aconselhável é a assinatura eletrônica; 5) fazer menção sobre a aplicação das regras 

contratuais tradicionais (de acordo com o princípio da não-discriminação estabelecido nas 

legislações específicas).285 

Estas observações coincidem com o elenco das 15 (quinze) medidas que 

devem ser tomadas na contratação telemática, desenvolvidas pelo Grupo de Estudos sobre 

as Práticas Contratuais Eletrônicas (“Working Group on Electronic Contracting 

Practices”) e o Subcomitê sobre Comércio Eletrônico do Comitê sobre Direito 

Ciberespacial (“Electronic Commerce Subcommittee of the Cyberspace Law Committee”) 

da seção de Direito Empresarial (“Business Law Section”) da Ordem dos Advogados dos 

Estados Unidos da América (“American Bar Association” - ABA).286 

                                                
285 GROSSMAN, Mark; HIFT, Allison Kimberly; ROTHMAN, Raquel. Op. cit., [documento eletrônico, sem 
paginação] 
286 O grupo de estudos sobre “click-wrap” determinou as seguintes medidas: “1. Viewing of Terms Before 
Assent: The User should not have the option of manifesting assent without having been presented with the 
terms of the proposed agreement, which should either appear automatically or appear when the User clicks 
on an icon or hyperlink that is clearly labeled and easily found. Place the means of assent at the end of the 
agreement terms, requiring the User at least to navigate past the terms before assenting”. “2. Assent Before 
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Este grupo desenvolveu algumas medidas a serem observadas pelos 

fornecedores ao contratar online, para garantir a validade dos contratos telemáticos. Estas 

                                                                                                                                              
Access to Governed Item: The User should not be able to gain access to or rights in the website, software, 
information, property, or services governed by the proposed agreement without first assenting to the terms of 
the agreement”. “3. Ease of Viewing Terms: The program operating the click-through agreement should give 
the User sufficient opportunity to review the proposed agreement terms before proceeding. The User should 
be able to read the terms at his or her own pace; if the terms occupy more than one computer screen, the User 
should be able to navigate forwards and backwards within the terms by scrolling or changing pages”. “4. 
Continued Ability to View Terms: Once the User views the terms, the User should be able to review the 
terms throughout the assent process”. “5. Format and Content: The format and content of the terms must 
comply with applicable laws as to notice, disclosure language, conspicuousness, and other format 
requirements. The terms should be clear and readable, in legible font. If the law requires specific assent to a 
particular type of term, the format of the assent process should comply with that requirement”. “6. 
Consistency with Information Elsewhere: Information provided to the User elsewhere should not contradict 
the agreement terms or render the agreement ambiguous”. “7. Choice Between Assent and Rejection: The 
User should be given a clear choice between assenting to the terms or rejecting them. That choice should 
occur at the end of the process when the User's assent is requested”. “8. Clear Words of Assent or Rejection: 
The User's words of assent or rejection should be clear and unambiguous. (a) Examples of clear words of 
assent include ‘Yes’ (in response to a question about User's assent), ‘I agree,’ ‘I accept,’ ‘I consent,’ or ‘I 
assent.’ Do not use vague or ambiguous phrases such as ‘Process my order,’ ‘Continue,’ ‘Next page,’ 
‘Submit,’ or ‘Enter.’ (b) Examples of clear words of rejection include ‘No’ (in response to question about 
User's assent), ‘I disagree,’ ‘I do not agree,’ ‘Not agreed,’ or ‘I decline.’”. “9. Clear Method of Assent or 
Rejection: The User's method of signifying assent or rejection should be clear and unambiguous. Examples 
include clicking a button or icon containing the words of assent or rejection, or typing in the specified words 
of assent or rejection”. “10. Consequences of Assent or Rejection: If the User rejects the proposed agreement 
terms, that action should have the consequence of preventing the User from getting whatever the click-
through agreement is granting the User. The User should not be able to complete the transaction without 
agreeing to the terms. For example, if the click-through agreement would grant the User use of a website, 
software, or particular data, the consequence of the User's rejection of the proposed terms should be to bar 
the User from that use. Likewise, if the click-through agreement would give the User rights to goods or 
services, the consequence of the User's rejection of the proposed terms should be to eject the User out of the 
ordering process. On the other hand, if the User assents to the proposed agreement terms, the User should be 
granted access to whatever is promised in the agreement without having to assent to additional terms (aside 
from those that the User specifies in the ordering process)”. “11. Notice of Consequences of Assent or 
Rejection: Immediately preceding the place where the User signifies assent or rejection, a statement should 
draw the User's attention to the consequences of assent and rejection. Examples of notice of assent 
consequences include: ‘By clicking 'Yes' below you acknowledge that you have read, understand, and agree 
to be bound by the terms above’ or ‘These terms are a legal contract that will bind both of us as soon as you 
click the following assent button.’ Examples of notice of rejection consequences include: ‘If you reject the 
proposed terms above, you will be denied access to the [Web site, software, product, services] that we are 
offering to you.’” “12. Correction Process: The assent process should provide a reasonable method to avoid, 
or to detect and correct, errors likely to be made by the User in the assent process. A summary of an online 
order preceding assent is one such means”. “13. Accurate Records: Maintain accurate records of the content 
and format of the electronic agreement process, documenting what steps the User had to take in order to gain 
access to particular items and what version of the agreement was in effect at the time. If necessary, for proof 
of performance, link the User's identity to his or her assent by maintaining accurate records of the User's 
identifying information, the User's electronic assent to the terms, and the version of the terms to which the 
User assented. Be sure to comply with applicable privacy laws”. “14. Retention and Enforceability: To meet 
any legal requirement that a record of the agreement be provided, sent, or delivered, the sender must ensure 
that any electronic record is capable of retention by the recipient. In addition, for an electronic record to be 
enforceable against the recipient, the sender cannot inhibit the recipient's ability to print or store the 
electronic record”. “15. Accuracy and Accessibility After the Assent Process: If applicable law requires 
retention of a record of information relating to the transaction, ensure that the electronic record accurately 
reflects the information and, if required, remains accessible to all persons entitled to access by rule of law for 
the period required by the rule of law in a form capable of accurate reproduction for later reference”. KUNZ, 
Christina L.; DUCA, Maureen F. Del; THAYER, Heather; DEBROW, Jennifer. Click-through agreements: 
strategies for avoiding disputes on validity of assent. In: The Business Lawyer, vol. 57 (57 Bus. Law. 401), 
November, 2001. [documento eletrônico, sem paginação]. 
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medidas foram agrupadas em 5 (cinco) categorias: 1ª) medidas com relação à oportunidade 

de rever as cláusulas contratuais (compostas por 4 diretrizes); 2ª) medidas com relação ao 

formato das cláusulas (compostas por 2 diretrizes); 3ª) medidas sobre aceitação ou rejeição 

dos termos (compostas por 5 diretrizes); 4ª) medida sobre oportunidade para corrigir 

eventuais erros (composta por uma única diretriz); 5ª) medidas sobre armazenamento de 

dados e comprovação da anuência do aderente (composta por 3 diretrizes). 

A análise destas estratégias devem ser cuidadosamente analisadas e, 

também, aplicadas no Direito pátrio, consoante a Legislação brasileira aplicável em cada 

caso: o CDC ou o CC/02. 

Para garantir a validade do “click-wrap”, o fornecedor deve dar 

oportunidade ao adquirente para rever as cláusulas contratuais. Nesta categoria, incluem-se 

as seguintes diretrizes: 1.1) o fornecedor deve utilizar uma tecnologia adequada que 

possibilite o acesso do aderente às cláusulas contratuais antes de manifestar sua aceitação; 

1.2) esta tecnologia deve ser implementada de tal forma que o acesso ao conteúdo da 

página na internet, ao software, ou outro bem imaterial ofertado dependa da aceitação 

prévia do aderente; 1.3) a leitura do contrato deve ser viabilizada, tendo em vista às 

necessidades pessoais de cada indivíduo, ou seja, deve-se garantir ao usuário a leitura do 

contrato em sua própria velocidade, permitindo, inclusive, múltiplos avanços e retornos 

quando o contrato se prolongue por mais de uma página na internet, bem como a 

navegação com a barra de rolagem para mudar de páginas tantas vezes quantas o usuário 

achar necessário; por fim, 1.4) deve-se garantir o acesso futuro a estas cláusulas contratuais 

em estágios avançados da contratação. 

Percebe-se que na prática estas diretrizes são aplicadas pelas empresas, que 

se preocupam com a validade dos contratos celebrados nestes moldes. Estas diretrizes são 

obrigatórias no contexto das relações de consumo, em que se deve garantir o direito à 

informação clara e precisa ao consumidor (art. 6º, inc. III do CDC). Outrossim, no âmbito 

das relações civis e empresariais, em decorrência do dever anexo de informar decorrente da 

cláusula geral da boa-fé objetiva. 

Além destas diretrizes, a segunda categoria descreve o formato e o conteúdo 

das cláusulas contratuais: 2.1) deve-se observar o que dispõe a legislação de cada local, no 

entanto, as cláusulas devem ser redigidas de forma clara e legível, caso a legislação 

aplicável exija alguma forma especial para a manifestação do consentimento, o fornecedor 

deve utilizar uma técnica adequada a este fim; e 2.2) o conteúdo das cláusulas devem ser 

sempre no mesmo sentido, evitando-se contradições e ambigüidades. 
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Consoante a Legislação brasileira, os contratos de adesão devem ser 

redigidos em letra do tipo Times New Roman e tamanho da fonte 12, nos termos da atual 

redação do § 3º do art. 54 do CDC. Além disso, as cláusulas que impliquem em restrição 

de direitos, como as que limitam a responsabilidade do fornecedor e elegem determinado 

foro, devem estar destacadas nos termos do § 4º do mesmo dispositivo legal.287 Quanto às 

ambigüidades e contradições, as informações devem ser prestadas de forma clara; portanto, 

veda-se a redação confusa, que, muitas vezes, tem o fim de ludibriar o aderente, que 

desiste de entender a cláusula e acaba aceitando o contrato. De qualquer forma, o ônus da 

clareza cabe ao fornecedor, sob pena de sofrer os prejuízos da interpretação mais favorável 

ao consumidor, sempre (art. 47 do CDC) ou mais favorável ao aderente em caso de dúvida 

(art. 423 do CC/02). 

No terceiro bloco, para que um contrato do tipo “click-wrap” seja válido, 

deve-se tomar cuidado com a técnica para obter a aceitação ou rejeição das cláusulas, para 

tanto, deve-se: 3.1) dar ao aderente uma oportunidade clara de aceitação ou rejeição do 

contrato; 3.2) utilizar expressões claras e inequívocas como, por exemplo: a) para a 

aceitação, expressões do tipo “sim,” “eu concordo,” “eu aceito,” “eu consinto” (não deve 

utilizar expressões equívocas do tipo “processe meu pedido,” “continue,” “próxima 

página,” “enviar,” ou “entrar”); b) para a rejeição, devem-se preferir as expressões “não,” 

“eu discordo,”, “eu não aceito,” “eu não concordo,” ou “eu rejeito”; além do cuidado com 

a linguagem, deve-se: 3.3) usar um método simples e inequívoco que indique a 

concordância do aderente, dando preferência ao clique em um botão ou ícone que contenha 

as expressões acima mencionadas; 3.4) não se deve permitir o acesso à informação, ao bem 

imaterial ou ao serviço a ser adquirido pelo aderente antes de obter o expresso 

consentimento deste às cláusulas contratuais; de outro lado, após a manifestação de sua 

anuência, deve-se conceder tudo o que lhe fora prometido durante a contratação; e, por 

fim, 3.5) notificar de forma clara as conseqüências da aceitação ou rejeição do aderente, na 

primeira hipótese, deve-se utilizar expressões do tipo “[a]o clicar ‘sim’ abaixo, você afirma 

ter conhecimento das cláusulas contratuais, que foram lidas, compreendidas e com as quais 

você concorda, vinculando-se ao contrato” ou “[e]stas cláusulas constituem um contrato 

nos termos da lei, que vinculam as partes, a partir do instante em que você clicar no ícone 

correspondente à aceitação”; na segunda hipótese, deve-se indicar expressões do tipo “[s]e 

você rejeitar esta proposta nos termos estabelecidos acima, você não terá acesso à 

                                                
287 “§ 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com 
destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”. 
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informação, ao software, ao produto ou ao serviço (conforme o caso) que estamos lhe 

oferecendo.” 

Com relação à Legislação brasileira, estas diretrizes  estão embasadas no 

direito à informação clara (art. 6º, inc. III do CDC) e nos deveres colaterais decorrentes da 

cláusula da boa-fé objetiva (art. 422 do CC/02). Além disso, quanto ao 3.5, as 

conseqüências decorrem dos seguintes fatos, se o fornecedor permitir o acesso antes da 

conclusão do contrato, importará em amostra grátis nos termos do parágrafo único do art. 

39 do CDC,288 desobrigando o aderente de qualquer obrigação de pagamento. Por outro 

lado, a vinculação à proposta decorre da combinação dos arts. 30 e 35 do CDC já 

anteriormente comentado. 

Devido às possíveis ocorrências de erro, deve-se garantir ao aderente a 

oportunidade de detectá-los e corrigi-los antes da conclusão do contrato. Para tanto, 

aconselha-se expor um resumo na finalização do pedido, para que o aderente possa fazer a 

avaliação adequadamente. 

Por fim, o quinto e último bloco compõem-se das seguintes diretrizes: 5.1) o 

estipulante deve atualizar sempre o seu banco de dados, respeitando sempre a privacidade 

do aderente, não divulgando suas informações pessoais de maneira desautorizada; 5.2) para 

que uma mensagem eletrônica seja válida, deve-se possibilitar sua retenção pelo receptor, 

que poderá armazená-la em meios eletrônicos ou imprimir o contrato que aparece na tela 

do computador; e, 5.3) sempre que a lei exigir, a técnica eletrônica empregada na 

contratação telemática deve, sempre, permitir o armazenamento da informação relacionada 

à transação eletrônica, garantido-se a integralidade das informações armazenadas e seu 

acesso posterior pelo período exigido em lei. 

Estas diretrizes são perfeitamente transpostas para o Direito pátrio, porque o 

art. 6º, inc. VI do CDC, que garante como direito básico do consumidor a efetiva reparação 

do dano material ou moral,289 além da tutela da vida privada e intimidade como um direito 

básico de personalidade (art. 21 do CC/02).290 A obrigação em possibilitar o 

armazenamento da informação (5.2 e 5.3) fundamenta-se como um direito colateral 

                                                
288 “Art. 39 -É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...]III - enviar 
ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; 
[...]Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese 
prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento”. 
289 “VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;” 
290 “Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 
providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.” 
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decorrente da cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 4º, inc. III do CDC), 291 bem como do 

art. 422 do CC/02). 

Em suma, sustentamos que a validade do contrato do tipo “click-wrap” 

depende da observância destas condições. Portanto, o estipulante deve observar estas 

diretrizes para garantir a manutenção do contrato e a conseqüente vinculação do aderente 

aos termos do contrato. No entanto, isto não impossibilita a anulação das cláusulas 

consideradas abusivas nos termos do art. 51 do CDC. Algumas destas cláusulas são 

descritas nesta tese, notadamente a cláusula de eleição de foro, a cláusula compromissária 

obrigatória e a que estabelece a lei aplicável ao contrato. 

 

 

4.7.2.4  “Case Law” a favor da validade e obrigatoriedade dos contratos 

do tipo “click-wrap” 

 

A tendência dos tribunais canadenses e norte-americanos indica a validação 

dos contratos do tipo “click-wrap” desde que o formato possibilite o conhecimento prévio 

das cláusulas contratuais e requeira o consentimento expresso do aderente, cuja 

conseqüência é a vinculação das partes contratantes reciprocamente nos termos do contrato 

de adesão. 292 

 

 

4.7.2.4.1 Groff versus America Online Inc. 293 

 

A empresa ré, America Online Inc., doravante apenas AOL, sediada no 

Estado norte-americano de Virgínia, porém, presta serviços aos consumidores residentes 

no Estado norte-americano de Rhode Island; por isso, a ação foi interposta neste Estado. 

O consumidor, Lawrence Groff, contratou os serviços da AOL, mediante 

uma remuneração fixa (“flat fee”), independentemente das horas utilizadas. 

                                                
291 “III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da 
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a 
viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art.  170, da Constituição Federal), sempre 
com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;” 
292 MORINGIELLO, Juliet M.; REYNOLDS, William L. Survey--cyberspace law: survey of the law of 
cyberspace: internet contracting cases 2004-2005. In: The Business Lawyer, vol. 61, p. 433 - 449, nov. 2005. 
[documento em meio eletrônico, sem paginação] 
293 No. PC 97-0331, 1998 WL 307001 (R.I. Super. Ct. May 27, 1998). 
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Esta contratação foi realizada através de um “click-wrap contract” em que, 

durante a instalação do programa, o usuário deveria clicar no ícone “eu aceito”, como 

forma de manifestar seu consentimento integral às cláusulas contratuais. 294 

No entanto, o consumidor alegou desconhecimento das cláusulas 

contratuais, porque nunca teve oportunidade de lê-las. No entanto, a AOL demonstrou que 

não havia possibilidade de acessar o programa sem que o consumidor tenha previamente 

concordado com as cláusulas contratuais, clicando no ícone “eu concordo”, e, portanto, a 

alegação do desconhecimento das cláusulas contratuais é descabida. 295
 

Diante deste fato, o tribunal considerou válido o contrato, inclusive a 

cláusula de eleição de foro (no caso, o Estado de Virgínia), arquivando o processo. 296 

 

 

4.7.2.4.2 Caspi versus Microsoft Network, L.L.C. 297 

 

Posteriormente, o Tribunal Superior do Estado norte-americano de Nova 

Jersey (“Superior Court of New Jersey”) declarou a validade do “click-wrap” em 02 de 

julho de 1999. 

Steven J. Caspi acessou e baixou o programa MSN da Microsoft. Neste 

procedimento, exige-se a manifestação expressa do autor com relação às cláusulas 

contratuais. Assim, antes de se tornar membro do MSN, o subscritor deve passar por várias 

telas contendo o contrato, sendo lhe exigido a manifestação expressa de anuência para, 

então, concluir a subscrição. 

Portanto, o tribunal decidiu que o autor, neste caso, teve a oportunidade de 

“navegar” por várias telas do computador para ler as cláusulas contratuais antes de 

                                                
294 “The affidavit outlines the process each subscriber must follow. The affidavit asserts in paragraph 7 alter 
reading the Terms of Service (TOS) "... the user is unable to proceed onto the AOL system or become an 
AOL member without affirmatively choosing to accept the TOS. The user has the option of clicking ‘I 
Agree’ or ‘I Disagree’ after reading the TOS." (Exhibit 1 at page 79)”. Disponível em: < 
http://legal.web.aol.com/decisions/dlother/groff.html>. Acessado em 04 de jan. de 2009 [documento em meio 
eletrônico, sem paginação]. 
295 “Indeed as pointed out in defendant’s affidavit and argued in his memorandum, one could not enroll 
unless they clicked the "I agree" button which was immediately next to the "read now’ button (Exhibit 1, 
page 33) or, finally, the "I agree" button next to the "I disagree" button at the conclusion of the agreement 
(Exhibit 1, page 79).” Idem ibidem. 
296 No mesmo sentido: Novak versus Overture Services, Inc. 309 F. Supp. 2d 446 (E.D.N.Y. 2004); Mortgage 

Plus, Inc. versus DocMagic, Inc. No. 03-2582-GTV-DJW, 2004 WL 2331918 (D. Kan. Aug. 23, 2004). 
297 732 A.2d 528 (N.J. Super. Ct. App. Div. 1999). 
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manifestar seu consentimento.298 Após esta oportunidade, então, o subscritor deveria clicar 

no ícone “eu aceito” para ter acesso aos serviços oferecidos pela Microsoft. Destarte, o 

autor tinha conhecimento de que estava contratando ao clicar no ícone acima descrito. Por 

isso, ele fica vinculado a todas as cláusulas contratuais.299 

 

 

4.7.2.5  “Case Law” contra a validade e obrigatoriedade dos contratos do 

tipo “click-wrap” 

 

Os julgados não são unânimes sobre a validade dos contratos do tipo “click-

wrap”, tendo em vista os diferentes formatos utilizados pelos fornecedores. Assim, a 

jurisprudência do Common Law opta em analisar as circunstâncias de cada caso para 

concluir pela invalidade, caso se constate que não foi dado ciência ao aderente das 

cláusulas contratuais ou quando o fornecedor não exija a anuência expressa do aderente ao 

contrato. 

  

 

4.7.2.5.1 Comb versus PayPal, Inc. 300 

 

PayPal é uma empresa que presta serviços referente a pagamentos 

efetivados online, ou seja, através de um software permite-se que fornecedores e 

consumidores efetuem pagamento através da internet. 

                                                
298 GROSSMAN, Mark; HIFT, Allison Kimberly; ROTHMAN, Raquel. Op. cit., [documento eletrônico, sem 
paginação]: “One of the more recent click-wrap cases is Caspi v. Microsoft Network, L.L.C. In this case, the 
plaintiff was prompted to view multiple computer screens of information, including the membership 
agreement containing the forum selection clause before subscribing to Microsoft's online service. The 
potential members had the option to click on "I agree" or "I don't agree," depending on whether or not they 
agreed to the terms of the agreement. The court refused to hold the forum selection clause unenforceable on 
the grounds that if it did, the entire agreement would be invalidated, since all provisions were presented in the 
same manner. In Caspi, the court directly discusses the online agreement and says that it did not expose the 
plaintiffs to unequal bargaining power, because the plaintiffs had the opportunity to sign onto a competitor's 
online service and therefore there was no problem of adhesion. The court was also of the first to apply 
traditional notions of contract law to an online progeny. The New Jersey court explained that enforcement of 
the forum selection clause would not be contrary to public policy, but instead, would further traditional 
notions to the new technology”. 
299 “To conclude that plaintiffs are not bound by that clause would be equivalent to holding that they were 
bound by no other clause either, since all provisions were identically presented. Plaintiffs must be taken to 
have known that they were entering into a contract; and no good purpose, consonant with the dictates of 
reasonable reliability in commerce, would be served by permitting them to disavow particular provisions or 
the contracts as a whole”. Idem ibidem. 
300 218 F. Supp. 2d 1165 (N.D. Cal. 2002). 
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Os usuários deste serviço devem completar um formulário eletrônico, nos 

moldes do “click-wrap agreement”. O interessado deveria clicar no ícone no canto inferior 

da tela do computador, para manifestar que leu e concorda com os termos ("you have read 

and agree to the User Agreement and PayPal's privacy policy"). No entanto, a empresa 

não dispunha tais cláusulas na tela do computador, deixando ao arbítrio do usuário, que 

poderia consultá-las clicando no hiperlink no canto inferior para ler o extenso contrato de 

25 páginas e 11 seções, compostas de vários parágrafos. 

Em 15 de fevereiro de 2002, Craig Comb, doravante denominado “Comb”, 

sem ter conhecimento, consentimento ou autorização, a empresa ré retirou de sua conta a 

quantia de $110 (cento e dez) dólares e $450 (quatrocentos e cinqüenta) dólares de sua 

conta bancária. Todas estas retiradas constituem erros da empresa ré. No entanto, o usuário 

tentou por diversas vezes notificar a PayPal. Diante desta situação, a empresa ré, 

reembolsou o autor na quantia de $560 (quinhentos e sessenta) dólares em 25 de fevereiro 

de 2002. Todavia, a demora da devolução acarretou prejuízo econômico ao autor, que ficou 

com sua conta bancária com insuficiência de fundos, sendo lhe cobrada a taxa no valor de 

$208.50 (duzentos e oito dólares e cinqüenta centavos). Mas a empresa ré não reembolsou 

esta quantia. 

O autor sustentava a invalidade deste contrato, fundamentando seu pedido 

na desigualdade real entre as partes e pelo fato de desconhecer o conteúdo do contrato, que 

devido ao formato empregado pela PayPal, não se notificava de forma clara o usuário 

sobre os termos contratuais. 

Em 30 de agosto de 2002, o tribunal decidiu que este contrato é inválido, 

tendo em vista os moldes empregados pelo fornecedor, que impossibilita o conhecimento 

prévio das cláusulas contratuais.301 

 

4.7.2.5.2 Williams versus America Online, Inc. 302 

 

Mark Williams adquiriu um software da AOL online, no entanto, a empresa 

ré determinou como formato padrão que o usuário ao optar pela instalação padronizada, 

                                                
301 “Having considered the terms of the User Agreement generally and the arbitration clause in particular, as 
well as the totality of the circumstances, the Court concludes that the User Agreement and arbitration clause 
are substantively unconscionable under California law and that arbitration cannot be compelled herein. Good 
cause therefore appearing, IT IS HEREBY ORDERED that the motions to compel individual arbitration are 
DENIED.” 
302 No. 00-0962, 2001 WL 135825 (Mass. Super. Ct. Feb. 8, 2001). 
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pularia a fase da leitura do contrato, exigindo tão-somente que o consumidor manifeste sua 

anuência às cláusulas contratuais. 

Para ter acesso a estas cláusulas, o usuário deveria optar pela instalação 

personalizada, clicando no ícone que indicava a leitura imediata do contrato (“read 

now”).303 

Diante destas circunstâncias, o tribunal entendeu que este contrato, que 

estabelecia, dentre outras, a cláusula compromissária obrigatória, inválido com base na 

doutrina da unconscionability; porque o formato adotado pela AOL inviabiliza o 

conhecimento prévio das cláusulas contratuais, antes de manifestar a sua anuência ou 

não.304 

 

 

4.7.3 Termos e condições de uso do tipo “browse-wrap” 

 

Ainda nesta linha evolutiva da contratação telemática, percebe-se que, 

atualmente, as práticas comerciais tornam-se cada vez mais complexas. É muito comum, 

por exemplo, que os titulares de determinada página na internet insiram, no canto inferior, 

um hiperlink, geralmente em letras muito pequenas e em cor que desaparece em contraste 

com o plano de fundo do site, contendo os termos e condições de uso do conteúdo da 

página ou, tão-somente, por ter acessado ou “navegado” (“browse”) no site. 

Diante deste contexto, a doutrina e jurisprudência anglo-saxã, ainda em 

estágio embrionário, iniciou o tratamento da matéria, ou seja, se o usuário realmente foi 

                                                
303 “Cass, who has more than 20 years experience with mainframe and personal computers, owns and 
operates Cass, Inc., a provider of database and computer support services. In his affidavit, Cass describes in 
detail the AOL 5.0 installation process. He states that the alleged harm occurs before the user clicks ‘I agree’. 
He describes a complicated process by which subscribers ‘agree’ to the TOS after configuration of the 
computer has been altered. AOL sets the default for reviewing the TOS to ‘I Agree.’ A customer who merely 
clicks ‘I Agree’ is instantly bound by the terms of a TOS she has never seen. The customer’s only other 
option is to click off the default and select ‘Read Now.’ That option also fails to provide a customer with an 
opportunity to read the TOS. A customer who selects ‘Read Now’ is presented with another choice between 
the default ‘OK, I Agree’ and ‘Read Now’. Thus, the actual language of the TOS agreement is not presented 
on the computer screen unless the customer specifically requests it by twice overriding the default.” Idem 

ibidem. 
304 “Because any AOL subscriber was required to agree to a new TOS as a condition of installing AOL 5.0, 
the TOS in the AOL 5.0 installation is the governing agreement for purposes of the pending motion. As noted 
above, Cass and Mastroianni state that their computer modifications occurred before subscribers had an 
opportunity to agree to the new TOS, and they state that the reconfiguration would have occurred whether or 
not the subscriber agreed to the new TOS. Therefore, the fact that plaintiffs may have agreed to an earlier 
TOS or the fact that every AOL member enters into a form of TOS agreement does not persuade me that 
plaintiffs and other members of the class they seek to represent had notice of the forum selection clause in the 
new TOS before reconfiguration of their computers.” 
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avisado da existência destes termos, se há acordo mútuo nestas transações, se o usuário 

manifestou sua vontade. Estas indagações devem ser respondidas para a determinação da 

validade ou não destes termos e condições de uso, como um contrato que vinculem as 

partes: o proprietário da página da internet, de um lado; e o usuário, do outro. 

O “browse-wrap” demanda pouca ou nenhuma interação com o usuário, 

que, usualmente, nem chega a tomar conhecimento de sua existência, haja vista o formato 

utilizado para a exposição do hiperlink, isto é, indicado com letras minúsculas, no canto 

inferior da página da internet (geralmente não visível quando se acessa o site) e com uma 

cor demasiadamente clara, a ponto de tornar-se imperceptível, tendo em vista a cor 

utilizada no plano de fundo da tela. Assim, o consumidor que, ingenuamente, acesse uma 

página na internet, poderá estar se vinculando a termos e condições que sequer tomou 

conhecimento de sua existência. Por isso, esta prática comercial telemática chama a 

atenção dos juristas, na busca incessante da justiça e equilíbrio contratual, ainda mais em 

se tratando de uma relação de consumo. 

Portanto, os consumidores merecem um sistema de proteção diferenciado, 

ainda mais diante deste novo contexto tecnológico. Destarte, os “browse-wrap” utilizados 

por fornecedores para vincular os consumidores, que tão-somente “navegue” pelo seu site, 

tem sido invalidado pelos tribunais norte-americanos. Todavia, em se tratando de relações 

entre particulares ou empresas, a tendência é validar estes termos, pois se presume que as 

empresas têm condições técnicas e econômicas de avaliar suas transações. Além disso, as 

empresas realizam transações repetitivamente, o que facilita o seu efetivo conhecimento da 

prática comercial representada pela imposição unilateral destes termos e condições.305 

Portanto, esta prática comercial é preferível porque as vantagens são muitas: 

a imposição unilateral destes termos e condições, sem dar oportunidade aos usuários para 

modificá-los, a vinculação automática dos usuários a tais termos de forma rápida (sem ter 

que rolar a barra para ler toda a licença ou clicar em uma seqüência de telas que aparecem), 

a conseqüente celeridade e redução dos custos das transações. Todas estas vantagens 

superam, inclusive, o risco com a invalidação judicial dos “browse-wrap”.
306 

O risco da invalidação judicial está vinculado à inexistência de acordo 

mútuo sobre tais termos e condições, o que significa a própria inexistência do contrato em 

                                                
305 LEMLEY, Mark A. Terms of Use. In: Minnesota Law Review, vol. 91 (91 Minn. L. Rev. 459), December 
2006. [documento em meio eletrônico, sem paginação] 
306 KUNZ, Christina L.; OTTAVIANI, John E.; ZIFF, Elaine D.; PORTER, Kathleen M. Porter; DEBROW, 
Jennifer C. Browse-Wrap Agreements: Validity of Implied Assent in Electronic Form Agreements. In: The 

Business Lawyer, vol. 59, p. 279 - 323, nov. 2003. [59 Bus. Law. 279 – documento em meio eletrônico, sem 
paginação] 



 541 

si, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Além disso, a utilização de hiperlink 

para indicar a existência de um contrato, nos moldes atuais, anteriormente, descritos, não é 

aceito pelos tribunais, tendo em vista a dificuldade em percebê-los, constituindo, muitas 

vezes, uma prática desleal do proprietário do site. 

Por fim, esta figura traz a discussão em torno da prática denominada “deep-

linking”, entendida como a técnica que indica e leva o usuário a um site específico na 

internet, ou a um documento ou imagem, ao invés de conduzir à página principal (“home 

page").307 Como o fato de existirem “browse-wrap” distintos em cada um dos hiperlinks 

acessados pelo usuário, havendo contradições e ambigüidades entre eles, quais deles 

devem prevalecer?308 

No entanto, para responder a esta indagação, precisa-se definir sobre os 

critérios de validade desta prática comercial. A doutrina aponta a validação desta prática, 

consoante as legislações específicas, e. g. a UCITA.309 

Em suma, cabe à doutrina e à jurisprudência, o estudo deste tema para 

definir a natureza jurídica do “browse-wrap”, ou seja, seria um contrato de adesão ou 

condições gerais de contratação; por último, estabelecer critérios para a sua validade. 

 

  

4.7.3.1 Conceito 

 

“Browse-wrap”, também denominado por “Web-wrap”,
310

 designa a prática 

comercial em que o proprietário de uma página na internet faça vincular os termos e 

condições de uso e acesso do site, unilateralmente, impostos por ele, dispostos no canto 

                                                
307 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança…, op. cit., p. 183: “[…] permite entrar no site de um terceiro 
‘linkado’ e visualizar só uma parte de seu site, sem ter que passar pelas páginas iniciais, logo, sem 
identificação, ficando uma aparência de ‘domínio’ da informação do site, que permite uma série de abusos 
perante consumidores de boa-fé”. Cf. “Deep linking, on the World Wide Web, is making a hyperlink that 
points to a specific page or image on another website, instead of that website's main or home page. Such links 
are called deep links. […] This link: http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_linking is an example of a deep link. 
The URL contains all the information needed to point to a particular item, in this case the Wikipedia English 
article on deep linking, instead of the Wikipedia home page at http://www.wikipedia.org/”. Disponível em: < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_linking>. Acessado em 05 de dez. de 2009. 
308 LEMLEY, Mark A. Op. cit., [documento eletrônico, sem paginação]; MORINGIELLO, Juliet M., et alli. 
Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
309 STREETER, Dan. Into Contract's Undiscovered Country: A Defense of Browse-Wrap Licenses. In: San 

Diego Law Review, vol. 39, n. 04, p. 1363 – 1393, inverno de 1986. [39 San Diego L. Rev. 1363 – 
documento em meio eletrônico, sem paginação] 
310 FEMMINELLA, Jennifer. Online Terms and Conditions Agreements: Bound by the Web. In: St. John's 
Journal of Legal Commentary, vol. 17 (17 St. John's J.L. Comm. 87), inverno de 2003. [documento em meio 
eletrônico, sem paginação] 
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inferior da página em um hiperlink, que deve ser acessado pelo usuário para tomar 

conhecimento do conteúdo destes termos. 

Estes termos podem ser disponibilizados em outros formatos, mas 

geralmente é designado pelas expressões “acordo do usuário” (“user agreement”), 

“condições de uso” (“conditions of use”), “termos de uso” (“terms of use”), “avisos legais” 

(“legal notices”), “termos” (“terms”) ou “termos e condições de uso” (“terms and 

conditions of use”). 

A doutrina anglo-saxã os define como o acordo, geralmente, exposto em 

hiperlink grafado em letras pequenas no canto inferior do site, sendo que ao clicar no 

hiperlink, o usuário é reconduzido a uma página na internet específica, contendo os termos 

de uso e acesso à página na internet.311 

O objeto do “browse-wrap” pode ser tanto a cessão de uso ou licença de um 

software ou outro direito autoral, quanto um produto material ou serviço. Além destes, 

pode ser o uso e acesso a determinado site na internet.312 Em outras palavras, o que os 

caracteriza é a inexistência de manifestação expressa pelo usuário, diferentemente, do que 

ocorre na licença do tipo “shrink-wrap” e nos contratos do tipo “click-wrap”, supra-

analisados. 

É importante distinguir o “browse-wrap” destas figuras afins para poder 

compreender as suas conseqüências jurídicas. As semelhanças entre estas três figuras 

justificam-se na medida em que surgiram a partir da “shrink-wrap” e, assim, foram se 

adaptando, tendo em vista as novas tecnologias. Portanto, “browse-wrap” distingue-se da 

“shrink-wrap”, pois o primeiro não requer manifestação expressa do consentimento do 

usuário, nem ao menos se dá adequado aviso ao usuário de sua existência; já na licença do 

tipo “shrink-wrap”, no próprio pacote do software há indicação da existência da licença, a 

qual o adquirente terá acesso ao instalar o programa, e se não-concordar, poderá devolver o 

produto; caso contrário, ou seja, se o adquirente mantiver pelo período que excede o 

                                                
311 BLOCK, Drew. 227 Caveat Surfer: Recent Developments in the Law Surrounding Browse-Wrap 
Agreements, and the Future of Consumer Interaction With Websites. In: Loyola Consumer Law Review, vol. 
14 (14 Loy. Consumer L. Rev. 227), 2002. [documento em meio eletrônico, sem paginação]: “Generally, 
they are found in small print hyperlinks at the bottom of home pages, and these hyperlinks generally link to 
another page that lays out the terms of use for the particular website”. 
312 MORINGIELLO, Juliet M. et alli. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]: “This 
Article uses the term ‘browse-wrap’ to mean terms and conditions, posted on a Web site or accessible on the 
screen to the user of a CD-ROM, that do not require the user to expressly manifest assent, such as by clicking 
‘yes’ or ‘I agree.’ These terms can cover a particular transaction (license, sale, services, etc.) or merely the 
use of a Web site or a CD-ROM. They typically claim that the user assents to the terms by taking a specified 
action, such as using the Web site or installing the software. Often, the terms and conditions begin with such 
phrases as ‘use of the site constitutes acceptance of the terms' or ‘downloading or using the software 
manifests your assent to these license terms.’ 
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determinado pelo fornecedor ou usar o produto sem se manifestar contrariamente aos 

termos da licença, tem-se por aceito o contrato mediante a manifestação do consumidor 

representada pela sua conduta social típica.313 

Outrossim, não se pode confundir “browse-wrap” com a outra figura afim, 

“click-wrap”, pois nesta última, requer-se a manifestação expressa do consentimento pelo 

usuário, que deve clicar no ícone correspondente à expressão de anuência; o que não 

ocorre no “browse-wrap”, razão pela qual, geralmente, esta figura é considerada inválida 

pelos tribunais norte-americanos.314 

Em síntese, nas licenças do tipo “shrink-wrap” e nos contratos do tipo 

“click-wrap”, há aviso da existência dos termos seja na embalagem do software, seja 

durante a compra, que somente se concluirá caso o adquirente manifeste expressamente 

sua concordância com o contrato. Já no “browse-wrap” isto não tem ocorrido, ou seja, os 

fornecedores afixam os termos de forma imperceptível (mediante hiperlinks), 

inviabilizando a consciência do usuário acerca de sua existência. 

Quanto à natureza jurídica, a doutrina anglo-saxã os define como “contratos 

de adesão”;315 no entanto, a melhor técnica jurídica impõe considerá-los como condições 

gerais dos contratos (também conhecidas por cláusulas contratuais gerais), desde que 

cumpram determinados requisitos.316 

Entende-se por condições gerais dos contratos a “lista de cláusulas 

contratuais pré-elaboradas unilateralmente para um número múltiplo de contratos, a qual 

pode estar ou não inserida no documento contratual e que um dos contraentes oferece para 

reger a relação contratual no momento de sua celebração”.317 

Portanto, as características destas condições são: a independência do tipo 

contratual que se pretende regular, podendo estar vinculada a passagens aéreas, a recibos 

ou a ordens de pedidos; a pré-elaboração de forma unilateral, ou seja, pelo fornecedor ou 

prestador do serviço e destina-se a um número indeterminado de indivíduos. 

Percebe-se que até então o “browse-wrap” possui todas estas 

características. No entanto, o princípio que deve regular a contratação mediante condições 

                                                
313 Neste sentido, cf.: BLOCK, Drew. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]; 
MORINGIELLO, Juliet M. et alli. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]; STREETER, 
Dan. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
314 Neste sentido, cf.: BLOCK, Drew. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]; 
MORINGIELLO, Juliet M. et alli. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]; STREETER, 
Dan. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
315 FEMMINELLA, Jennifer. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
316 A distinção entre contrato de adesão e cláusulas contratuais gerais foi ressaltada no subcapítulo 4.7, supra. 
317 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Op. cit., p. 66 – 67. 
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gerais dos contratos é o princípio da transparência,318 ou seja, elas só integrarão o contrato 

se o “consumidor tiver conhecimento delas ou pelo menos tiver tido a oportunidade 

de ter conhecimento de sua inserção no contrato, antes ou durante a celebração do 

contrato, e aceitar o seu uso”. 

Ora, isto não ocorre nos formatos do “browse-wrap”, em que os 

proprietários da página na internet não dá conhecimento aos usuários da existência dos 

termos e condições. Retornaremos a esta questão quando tratarmos da validade do 

“browse-wrap” (cf. item 4.7.3.3). 

A determinação da natureza jurídica do instituto implicará em 

conseqüências jurídicas específicas. No caso, aplica-se a regra da interpretatio contra 

proferentem por aplicação do art. 423 do CC/02, em se tratando de relação jurídica entre 

particulares ou empresas; e art. 47 do CDC, em se tratando de relação de consumo. 

Conforme se depreende da análise da doutrina anglo-saxã, a definição de 

“browse-wrap” baseia-se no julgamento do caso Pollstar v. Gigmania Ltd.
319 

 

 

4.7.3.1.1 Pollstar versus Gigmania Ltd. 

 

A doutrina320 sobre “browse-wrap” é bem recente, assim como a figura ora 

analisada, cujo leading case, Pollstar versus Gigmania Ltd. (julgado em 17 de outubro de 

2000), revelou a posição do tribunal norte-americano, do Estado da Califórnia, em 

distingui-lo das figuras afins. 

Pollstar presta serviços de informação, sobre show e concertos, online 

através do seu site, pollstar.com. Sendo que no canto inferior da página na internet, há um 

                                                
318 Idem ibidem, p. 70. 
319 No. CIV-F-00-5671 REC SMS, United States District Court for the Eastern District of California, 170 F. 
Supp. 2d 974; 2000 U.S. dist. LEXIS 21035; Copy. L. Rep. (CCH) P28, 329; 45 U.C.C., Rep. Serv. 2d 
(Callaghan) 46: “Gigmania contents that the breach of contract claim fails as a matter of law because Pollstar 
cannot allege the required contract element of mutual consent. Viewing the web site, the court agrees with 
the defendant that many visitors to the site may not be aware of the license agreement. Notice of the license 
agreement is [*981] provided by small gray text on a gray background. Moreover, unlike the shrink-wrap 
license held enforceable in ProCD v. Zeidenberg, 86 F. 3d 1447 (7th Cir. 1996), the license agreement at 
issue is a browse wrap license. A shrink-wrap license appears on the screen when the CD or diskette is 
inserted and does not let the consumer proceed without indicating acceptance. By contrast, a browse wrap 
license is part of the web site and the user assents to the contract when the user visits the web site”. 
320 BLOCK, Drew. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]; MORINGIELLO, Juliet M. et 

alli. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]; STREETER, Dan. Op. cit., [documento em 
meio eletrônico, sem paginação]; FEMMINELLA, Jennifer. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem 
paginação]. 
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hiperlink contendo os termos e condições de acesso às informações do site. Dentre outras 

cláusulas, veda-se a utilização de tais informações para fins comerciais.321 

No entanto, Pollstar ingressou em juízo contra a empresa requerida, 

Gigmania (www.gigmania.com), afirmando que esta teria violado esta cláusula ao baixar as 

informações do site da Requerente, inserindo-as em seu próprio site, desrespeitando os 

termos do “browse-wrap”.  

Em sua defesa, Gigmania alegou o total desconhecimento destes termos, 

cuja indicação é feita em letras pequenas na cor cinza, sendo que o plano de fundo da 

página na internet, também, é cinza, impossibilitando a constatação da existência destes 

termos e condições. 

Com base neste fato, devidamente provado pela empresa Requerida, o 

tribunal desconsiderou a existência de qualquer relação contratual entre as empresas, tendo 

em vista o formato do “browse-wrap”, que não notifica de forma clara a existência dos 

termos, cujo acesso depende de se clicar no hiperlink, o que direciona o usuário à outra 

página na internet.  

Neste julgamento, o tribunal declarou que Pollstar utilizou um sistema 

diferente do que se verifica na licença do tipo “shrink-wrap” ou no contrato do tipo “click-

wrap”, porque o usuário deve “navegar” (“browse”) por várias páginas de internet (“deep 

linking”) para ter acesso aos termos e condições de acesso ao conteúdo do site:
322

 

 

The subsequent use of this term has been imprecise and has conveyed 
different meanings, including an agreement that covers a user’s browsing 
of a Web site or an agreement for a transaction in which the user can 
browse the terms but does not have to assent by express means. 

 

Em suma, a terminologia amplamente divulgada na doutrina anglo-saxã, 

que vem estudando o assunto, deriva dos termos utilizado neste julgado, ou seja, os termos 

“[...] browsing of a Web site [...]” e “[...] in which the user can browse the terms [...]”. 

 

 

 

                                                
321 Os termos da licença são: “License Agreement: Any person using information from this web site hereby 
agrees to the following terms: 1. All documents and information may only be used for informational 
purposes. 2. All documents and information may only be used for non-commercial purposes. 3. Any copy of 
these documents or information or portions thereof must include the copyright notice and this License 
Agreement”. 
322 In: LEXIS 21035 [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
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4.7.3.2 Da inexistência do consentimento eletrônico 

 

O grande obstáculo ao reconhecimento jurídico do “browse-wrap”, como 

um negócio jurídico bilateral, é justamente a ausência do consentimento do usuário, que 

nem chega a tomar conhecimento da existência destes termos e condições. 

Diferentemente do que acontece nas licenças do tipo “shrink-wrap”, em que 

se exige a manifestação expressa do adquirente ao instalar o programa; e dos contratos do 

tipo, “click-wrap”, em que tal manifestação é condição sine qua non para finalizar a 

transação, no “browse-wrap” não há tal cautela. Este fato tem influenciado a doutrina e 

jurisprudência estrangeira a sustentar a inexistência de consentimento do usuário no caso 

do “browse-wrap”.
323 

O “Second Restatement of Contracts” determina na seção 211324 que a 

manifestação de consentimento da outra parte contratante é evidenciada pela assinatura 

dela ou por outra manifestação da qual se pode inferir a aceitação. No entanto, o formato 

do “browse-wrap” utilizado não exige nenhuma manifestação de anuência por parte do 

usuário. Por isso, a doutrina fundamenta a inexistência de consentimento nesta prática 

comercial nos moldes em que é usualmente praticada.325 

Na verdade, o consentimento mútuo deve ser entendido como a 

convergência da intenção das partes (“meeting of the minds”), ou seja, ambas as partes 

devem ter a consciência do vínculo jurídico entre elas, bem como dos termos contratuais a 

que estão se vinculando. Neste sentido, Jennifer Femminela:326 

 

Generally, mutual assent means that there has been a "meeting of the 
minds" and that both parties understand what is meant by the terms of a 
given agreement. If a party's actions manifested an intention to agree, 
judged by a standard of reasonableness, then the real but unexpressed 
state of the party's mind is irrelevant. Therefore, the party must have 
shown through some conduct or action that they intended to be bound 
by the terms of the agreement. Web-wrap agreements, however, do 
not manifest a meeting of the minds because it is unclear that the 
user had actual notice of the terms or even the existence of an 
agreement. Additionally, users did not indicate through any action or 

                                                
323 BLOCK, Drew. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]; MANN, Winn. Op. cit., p. 275. 
324 "(1) Except as stated in Subsection (3), where a party to an agreement signs or otherwise manifests assent 
to a writing and has reason to believe that like writings are regularly used to embody terms of agreements of 
the same type, he adopts the writing as an integrated agreement with respect to the terms included in the 
writing”. 
325 MORINGIELLO, Juliet M., et alli. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
326 Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
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conduct their assent of the terms of the agreement or their willingness to 
be bound by them. (grifo nosso) 

 
Tendo em vista o relevante papel desempenhado pelo “browse-wrap” na 

sociedade de informação massificada, a doutrina sustenta a manutenção desta prática 

comercial desde que se obtenha o consentimento do usuário como é feito nas licenças do 

tipo “shrink-wrap” e nos contratos do tipo “click-wrap”.
327 De maneira que se distingue 

“browse-wrap” mediante aviso (“browse-wrap with notice”), em que o titular da página 

na internet chama a atenção do usuário acerca da existência dos termos disponibilizados no 

hiperlink de fácil constatação; e, ao contrário, “browse-wrap” sem aviso (“browse-wrap 

without notice”), em que se desconsidera o dever de informar, consoante o princípio da 

transparência. Esta última forma é a mais usual, em que o fornecedor apenas disponibiliza 

os termos em hiperlink discreto, imperceptível, inviabilizando o conhecimento pelo usuário 

de sua existência e a conseqüente ausência de seu consentimento. 

Esta última hipótese não é suficiente para cumprir com o efetivo direito à 

informação do consumidor e os deveres anexos à cláusula geral da boa-fé objetiva. A 

jurisprudência reconhece a ausência de consentimento no “browse-wrap”, argumentando-

se que o simples fato de se baixar um software não implica em aceitação aos termos, dos 

quais o usuário nem ao menos teve ciência. 

Neste sentido, os tribunais norte-americanos reconhecem a fragilidade do 

“browse-wrap”, a exemplo do caso Specht v. Netscape Comms. Corp.,
328 em que o tribunal 

de Nova Iorque decidiu que o simples fato de realizar um download não significa anuência 

com os termos do contrato: 

 

Netscape argues that the mere act of downloading indicates assent. 
However, downloading is hardly an unambiguous indication of assent. 
The primary purpose of downloading is to obtain a product, not to assent 
to an agreement. In contrast, clicking on an icon stating “I assent” has no 
meaning or purpose other than to indicate such assent. Netscape’s failure 
to require users of SmartDownload to indicate assent to its license as a 
precondition to downloading and using its software is fatal to its 
argument that a contract has been formed. Furthermore, unlike the user 
of Netscape Navigator or other click-wrap or shrink-wrap licensees, the 
individual obtaining SmartDownload is not made aware that he is 
entering into a contract. 

 

                                                
327 STREETER, Dan. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
328 150 F. Supp. 2d 585 (S.D. NY 2001); 2001 U.S. Dist. LEXIS 9073; 45 U.C.C. Rep. Serv. 2d (Callaghan) 
1. 
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Ressalte-se, no entanto, que o efetivo conhecimento destes termos 

independe da leitura integral pelo usuário. Em outras palavras, requer tão-somente que o 

fornecedor chame e atenção para a existência destes termos, facilitando o seu acesso ao 

usuário, que poderá lê-los ou não; ou seja, busca-se constatar o consentimento 

objetivamente (“objetctive assent”) e não subjetivamente (“subjective assent”).329 Isto 

porque o usuário não pode se beneficiar de sua própria torpeza, alegando a ausência de 

consentimento fundamentada no fato dele mesmo não ter lido o contrato, dando ensejo à 

aplicação da vedação de comportamentos contraditórios (“venire contra factum proprio”). 

Por outro lado, o fornecedor deve empregar em suas práticas comerciais uma técnica tal 

que obtenha a manifestação expressa da anuência do usuário como condição sine qua non 

para a validação desta transação eletrônica. 

 

 

4.7.3.3 “Case Law” a favor da validade e obrigatoriedade dos termos e 

condições de uso do tipo “browse-wrap” 

 

A jurisprudência estrangeira sobre esta matéria ainda está se formando, mas 

já é possível constatar a tendência a ser consolidada sobre o tema. O padrão dos casos em 

que se declarou válido o “browse-wrap” demonstra a seguinte situação: o autor, 

geralmente, o titular da página na internet, em face de uma pequena ou média empresa que 

coleta informações disponíveis no site do primeiro, possibilitando seu acesso aos 

interessados, ou seja, utiliza as informações para fins comerciais. Em outras palavras, é 

uma relação entre empresas (business 2 business – B2B).330 

No que tange ao posicionamento da doutrina, aqueles que sustentam à 

validade do “browse-wrap”, a condiciona à observância de certas circunstâncias, a 

saber:331 “(i) O usuário deve ser notificado adequadamente acerca da existência dos 

termos; (ii) O usuário deve ter a oportunidade efetiva de rever os termos; (iii) O usuário 

deve ser notificado adequadamente sobre as conseqüências de suas ações (como o acesso 

                                                
329 STREETER, Dan. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
330 LEMLEY, Mark A. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
331 MORINGIELLO, Juliet M., et alli. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]: “[...] a user 
validly and reliably assents to a browse-wrap agreement if the following four elements are satisfied: (i) The 
user is provided with adequate notice of the existence of the proposed terms; (ii) The user has a meaningful 
opportunity to review the terms; (iii) The user is provided with adequate notice that taking a specified action 
(which may be use of the Web site) manifests assent to the terms; (iv) The user takes the action specified in 
the latter notice”. Tradução livre. 
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ao site), o que equivale à anuência aos termos; (iv) O usuário deve então agir em 

conformidade com este último aviso”. 

No mesmo sentido, Dan Streeter332 admite a validade do “browse-wrap” 

desde que seja dado conhecimento ao usuário da existência dos termos e que o fato de 

baixar o programa ou acessar as informações do site equivale à anuência aos termos e 

condições de uso unilateralmente impostas. 

Com relação à doutrina brasileira, sustentamos a tese de que o “browse-

wrap” pode ser considerado válido, como verdadeiras condições gerais do contrato, desde 

que o fornecedor observe alguns requisitos.333 Primeiro, o usuário deve ser informado de 

forma clara e de fácil constatação da existência destes termos. Segundo, o fornecedor deve 

possibilitar o acesso aos termos, viabilizando o real conhecimento dos termos pelo usuário. 

E, por fim, o fornecedor deve obter o consentimento de forma expressa do usuário. 

 

 

4.7.3.3.1 Register.com versus Verio, Inc.
334

 

 

Register.com é uma empresa que desempenha atividade de registro de nome 

de domínio, além de oferecer serviços de hospedagem de sites na internet. Verio, Inc. é 

uma empresa competidora, pois, também, presta serviços de hospedagem de páginas na 

internet. 

Verio acessou a base de dados da Register.com
335

 e coletou os contatos de 

seus clientes. Posteriormente, Verio enviou mensagens aos clientes da Register.com 

oferecendo os mesmos serviços. Diante deste fato, a Register.com ingressou em juízo, 

alegando o descumprimento dos termos e condições de uso, sendo que toda vez que a 

Verio acessava o site da Register.com, no canto inferior da página estavam os “termos e 

condições de uso”. O termo especificamente violado proíbe o uso da informação do site da 

Register.com para o envio de mensagens não-solicitadas de cunho comercial, tais como 

propagandas ou ofertas de serviços. 

                                                
332 Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
333 Este posicionamento toma por base os requisitos a serem observados para a inclusão de condições gerais 
nos contratos consoante os ensinamentos de MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor. Op. cit., p. 71 – 73. 
334 356 F. 3d 393 (2d Cir. 2004). 
335 Empresas deste tipo devem manter um banco de dados com as informações dos registrários. 
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Em sua defesa, Verio alegou a invalidade do “browse-wrap” porque a 

Register.com não lhe deu efetivo conhecimento da existência destes termos. No entanto, o 

tribunal decidiu que os termos estavam, claramente, disponíveis no site da Register.com, 

sendo que a Verio anuía com eles toda vez que consultava uma informação disponível na 

página da Autora na internet.336 

 

 

4.7.3.3.2 Cairo, Inc. versus Crossmedia Services, Inc.
337 

 

Semelhantemente, neste caso, a empresa Requerida, Crossmedia Services, 

acessou o site da empresa Requerente, Cairo, e de posse das informações ali obtidas, 

utilizou para fins comerciais, disponibilizando a outras pessoas interessadas. 

O tribunal considerou válido o “browse-wrap” veiculado no site da 

Crossmedia, tendo em vista o fato de que assim que o usuário acessava esta página na 

internet, constatava-se, de plano, o nome da empresa, o seu logotipo e o aviso de que, ao 

acessar as informações do site, equivale na anuência aos termos e condições de uso, que 

veda a utilização destas informações para fins comerciais.338 

Constata-se que a utilização do “browse-wrap” observou a necessária 

condição de cientificar à outra parte contratante sobre sua existência e as conseqüências do 

acesso às informações do site. 

 

 

 

 

 

                                                
336 “The District Court for the Southern District of New York, with little reasoning but clearly bothered by 
Verio’s behavior, ruled in favor of Register.com’s terms. The District Court opinion did not explain how the 
terms were presented, glossing over the fact that the terms were presented with the results of each WHOIS 
query, and held that because the terms were ‘clearly posted’ on Register.com’s website, Verio manifested its 
assent to the terms every time it submitted a WHOIS query”. In: MORINGIELLO, Juliet M.; REYNOLDS, 
William. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
337 2005 WL 756610 (N.D. Cal. Apr. 1, 2005). 
338 “By continuing past this page and/or using this site, you agree to abide by the Terms of Use for this site, 
which prohibit commercial use of any information on this site. (Id.) ‘Terms of Use’ appears in an underlined 
and highlighted format which signals in a common Internet convention that users can view the terms by 
clicking on the hyperlink”. Disponível em: <http://www.internetlibrary.com/pdf/Cario%20CrossMedia.pdf>. 
Acessado em 05 de jan. de 2009, às 19:00 hs. 



 551 

4.7.3.4 “Case Law” contra a validade e obrigatoriedade dos termos e 

condições de uso do tipo “browse-wrap” 

A posição predominante é no sentido de invalidar o “browse-wrap”, tendo 

em vista a ausência de consentimento e, além disso, a total ignorância do usuário da 

existência destes termos.339 

Outrossim, o fato de não se dar efetiva oportunidade para que o usuário 

possa ler os termos é motivo para invalidar o “browse-wrap”. Na verdade, esta tem sido a 

tendência da jurisprudência norte-americana, ou seja, os tribunais não reconhecem o 

“browse-wrap” como um contrato juridicamente válido, porque ele prescinde do 

consentimento mútuo do usuário, que ignora, completamente, a sua existência, bem como 

as conseqüências de suas ações, tais como a de acessar e navegar no site. 

Neste sentido, Mark A. Lemley340 sustenta que a medida mais aconselhável 

é invalidar o “browse-wrap”, ou, melhor ainda, tal prática deveria ser mesmo eliminada 

para evitar estas discussões. 

Jennifer Feminnella,341 também, posiciona-se contra a validade do “browse-

wrap”, porque, diferentemente, da “shrink-wrap” e do “click-wrap”, não é dado ciência ao 

usuário sobre sua existência, nem tão-pouco, exige-se anuência deste aos termos. 

Por isso, a doutrina arrisca um prognóstico afirmando que, no futuro, os 

contratos do tipo “click-wrap” dominarão a prática comercial telemática, a tal ponto que 

toda vez que se acessar uma página na internet, o usuário irá se deparar com uma tela 

noticiando a existência de condições gerais dos contratos e exigindo que, com um clique 

no ícone adequado, o usuário manifeste sua anuência, vinculando-se aos termos e 

condições unilateralmente impostas pelo fornecedor.342 

Os julgados mais relevantes sobre a invalidade do “browse-wrap”, 

consolidando-se como precedente no Common Law, abaixo analisados enfatizaram a falta 

                                                
339 BLOCK, Drew. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
340 Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
341 Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]: “After looking more closely at web-wrap 
agreements and applying the policy considerations of ProCD that found shrink-wrap enforceable, it is clear 
that these agreements should be held invalid and unenforceable. Web-wrap agreements are sufficiently 
distinct from both shrink-wrap agreements and click-wrap agreements, both in their placement on the 
websites, and the lack of a requirement of affirmative assent”. 
342 BLOCK, Drew. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]: “Therefore, it seems likely that 
in the future, Internet users may find themselves faced with a click-wrap agreement every time they enter a 
new home page. […] Therefore, the days of the hidden browse-wrap agreement may be coming to an end, 
and an age of universal click-wrap licensing may be on the horizon”. 
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de consentimento e, portanto, os termos não poderiam ser considerados válidos e nem 

vinculantes.343 

 

 

4.7.3.4.1 Ticketmaster Corp. versus Tickets.com, Inc.344 

 

Ticketmaster Corp, empresa que opera um site que possibilitava a compra 

de ingressos para shows e concertos no Estado da Califórnia, disponibilizava as 

informações online, sendo que no canto inferior da página constava um hiperlink com os 

termos e condições de uso. Em muitos casos, a empresa mantinha a exclusividade na venda 

de ingressos para determinados eventos. 

De outro lado, a empresa, Tickets.com, que, também, vende ingressos para 

shows e concertos, quando não podia vender os tickets devido à exclusividade da 

Ticketmaster Corp., disponibilizava um hiperlink que conduzia o interessado à página na 

internet da empresa que detinha o direito de exclusividade. 

Ao constatar esta prática, a Ticketmaster ingressou em juízo alegando, 

dentre outras infrações, a violação aos termos e condições de uso indicadas no canto 

inferior da página, que vedava o uso comercial das informações constantes em seu site. 

Em sua defesa, a Tickets.com alegou a invalidade destes termos, pois não 

houve mútuo consentimento, tendo em vista o desconhecimento da existência destes. 

O tribunal do Estado norte-americano da Califórnia decidiu pela não-

validade do “browse-wrap”, no formato utilizado pela Ticketmaster, na medida em que 

inviabiliza o efetivo conhecimento do usuário e a manifestação de vontade da outra 

parte.345 

                                                
343 STREETER, Dan. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]: “The decisions in Specht 
and Ticketmaster place great emphasis on whether assent was given to the license terms. Both decisions turn 
on the idea that the licenses could not have been valid without an act that unambiguously signals assent to the 
terms. By requiring an act that refers to assent and only to assent, the courts in these two cases are seeking to 
protect consumers. This policy choice parallels decisions that refuse to enforce shrink-wrap licenses because 
consumers are not properly informed about the terms of the deal. In the browse-wrap cases, the courts are 
supporting a policy that requires an explicit act of assent from users so that users will not be unwittingly 
bound by terms. The key question concerning the future of browse-wrap is whether this policy of protection 
is necessary or beneficial”. 
344 No. CV. 99-7654, 2000 WL 525390 (C.D. Cal. Mar. 27, 2000). 
345 “Ticketmaster stands for the notion that browse-wrap agreements are far from per se enforceable. 
Seemingly, Ticketmaster’s agreement could not be valid unless it could prove that Tickets.Com had actual 
notice of the agreement. Therefore, the clear message of the Ticketmaster court is that websites with terms 
and conditions should be presented in the click-wrap format in order to force actual notice upon users of the 
website, and consequently avoid the risk of litigation resulting from lack of notice”. In: BLOCK, Drew. Op. 

cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 



 553 

4.7.3.4.2 Specht versus Netscape Communications Corp. 346 

 

Posteriormente, no julgamento de 3 de julho de 2001, o tribunal distrital do 

sul de Nova Iorque analisou a validade ou não do “browse-wrap” vinculado à cessão de 

uso de software livre, no caso o SmartDownload disponibilizado pela Netscape 

Communications Corp., doravante Netscape. 

O software era acessível a todos os interessados que, acessando o site da 

Netscape, clicasse no ícone indicativo do programa para baixá-lo em seu computador 

pessoal. Em nenhum momento, ficou evidente ao usuário a existência do “browse-wrap”, 

que estava no canto inferior da página na internet.347 

Esta prática comercial, na observação do tribunal, é bem distinta do que 

ocorre na “shrink-wrap” e no “click-wrap”, os quais se exige a manifestação expressa da 

parte e/ou indica claramente a existência do acordo, bem como as conseqüências de 

determinadas condutas sociais típicas. No caso em tela, não ocorreu nenhuma destas 

circunstâncias, fato que levou o tribunal a desconsiderar a obrigatoriedade do “browse-

wrap”. Isto porque o interessado podia baixar o software e usá-lo independentemente da de 

clicar no ícone, manifestando sua anuência aos termos e condições de uso. 

O tribunal concluiu que muitos indivíduos que visitam o site da Netscape 

não têm conhecimento da existência da licença, pois a indicação desta é feita através de 

letras muito pequenas e na cor cinza no canto inferior da página, na internet. Diante desta 

constatação não se pode concluir que o simples “download” importa em anuência tácita a 

termos dos quais, nem ao menos, tinha conhecimento.348 

 

 

                                                
346 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002). 
347 Idem ibidem: “Visitors wishing to obtain SmartDownload from Netscape's web site arrive at a page 
pertaining to the download of the software. On this page, there appears a tinted box, or button, labeled 
"Download." By clicking on the box, a visitor initiates the download. The sole reference on this page to the 
License Agreement appears in text that is visible only if a visitor scrolls down through the page to the next 
screen. If a visitor does so, he or she sees the following invitation to review the License Agreement: Please 
review and agree to the terms of the Netscape SmartDownload software license agreement before 
downloading and using the software”. 
348 Cf. o seguinte trecho extraído do julgamento: “Viewing the web site, the court agrees with the defendant 
that many visitors to the site may not be aware of the license agreement. Notice of the license agreement is 
provided by small gray text on a gray background. . . . No reported cases have ruled on the enforceability of a 
browse wrap license. . . . While the court agrees with [the defendant] that the user is not immediately 
confronted with the notice of the license agreement, this does not dispose of [the plaintiff's] breach of 
contract claim. The court hesitates to declare the invalidity and unenforceability of the browse wrap license 
agreement at this time”. 
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4.7.4 Cláusula de eleição de foro: problemática em torno de sua validade 

 

Muito embora o contrato telemático seja considerado válido, desencadeando 

os efeitos vinculantes entre os contratantes, é possível que algumas cláusulas, nele insertas, 

sejam declaradas nulas, tendo em vista o seu caráter abusivo. 

Conforme observado neste trabalho, a internet, como meio de comunicação 

em massa e transfronteiriça, facilita as transações entre indivíduos que residam em 

localidades distintas e longínquas. Conseqüentemente, a cláusula de eleição de foro tornou 

uma medida recorrente, representando uma alternativa ao fornecedor para evitar que 

indivíduos, residentes em diversos países, ingressem em juízo onde quer que estejam. 

Desta forma, a cláusula de eleição de foro pretende eliminar as despesas de 

custear um processo em outro país e os riscos advindos pelo fato de se enfrentar uma 

jurisdição desconhecida, o que inclui o desconhecimento das leis e da orientação 

jurisprudencial. 

Portanto, a doutrina e jurisprudência dedicam-se ao estudo da problemática 

questão que envolve a grande maioria dos casos sobre os contratos telemáticos, qual seja: a 

validade da cláusula de eleição de foro. 

Consoante a análise de alguns julgados infra, os tribunais do Common Law 

sustentam a invalidade desta cláusula em determinadas situações, quando, por exemplo, 

verificar a ignorância do aderente de tal estipulação (“unconscionability doctrine”) ou a 

injustiça gerada pela imposição desta cláusula decorrente do desequilíbrio entre os 

contratantes.349 

No Civil Law, em se tratando de uma relação de consumo, muito embora a 

cláusula de eleição de foro não esteja no rol do art. 51 do CDC, ela pode ser anulada, 

observadas algumas circunstâncias. Primeiro, o rol do art. 51 é meramente exemplificativo, 

por isso, o juiz tem a faculdade de declarar determinada cláusula contratual nula quando 

verificar o abuso por parte do fornecedor. Destarte, segundo a Legislação brasileira, o juiz 

pode anular a cláusula de eleição de foro, se esta representar um óbice ao acesso à justiça 

aos consumidores nos termos do art. 6º, inc. VI350, VII351 e VIII352 do CDC.353 

                                                
349 MORINGIELLO, Juliet; REYNOLDS, William L. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem 
paginação]. 
350 “VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;” 
351 “VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados;” 
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A possibilidade de anular a cláusula de eleição de foro, além dos 

argumentos acima mencionados, pode se encaixar na hipótese do inc. IV do art. 51 do 

CDC.354 Neste sentido, Paulo Henrique dos Santos Lucon355 sustenta a abusividade da 

cláusula de eleição de foro inserta nos contratos de consumo. 

Neste sentido, posiciona-se a jurisprudência brasileira:356 

 

EMENTA: EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE 
ADESÃO. FORO DE ELEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 
ABUSIVIDADE AFASTADA. Para que o foro de eleição possa ser 
considerado como cláusula abusiva, necessária a comprovação de que 
essa estipulação esteja inserida em uma das hipóteses do art. 51 do 
CDC, ou seja, que se enquadre no rol exemplificativo ou infrinja os 
princípios norteadores do direito do consumidor, ao efeito de acarretar 
desvantagem exagerada ou impedir o direito de defesa do consumidor. 
Hipossuficiência afastada. AGRAVO PROVIDO. 

 
Além deste, alguns julgados entendem que a cláusula de eleição de foro é 

abusiva, pois contraria o disposto no art. 101, inc. I do CDC, que estabelece a competência 

do domicílio do autor (consumidor):357 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. 
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ABUSIVA A CLÁUSULA QUE 
PREVÊ FORO DE ELEIÇÃO. Aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor aos contratos celebrados com instituições financeiras. A 
ação revisional de contrato bancário, por decorrer de relação de 

                                                                                                                                              
352 “VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados;” 
353 MARCATO, Antonio Carlos. O reconhecimento ex officio do caráter abusivo da cláusula de eleição de 
foro. In: Revista da Escola Paulista da Magistratura, ano 1, vol. 3, maio – out. de 1997, p. 23 – 31. p. 29 – 
30. 
354 “IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;” 
355 Op. cit., p. 397. 
356 Agravo de Instrumento Nº 70021874110, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em 13/12/2007; no mesmo sentido: “CONTRATO DE 
ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
Estabelecida em contrato de adesão cláusula de eleição de foro diverso do local onde reside o aderente, trata-
se de disposição inválida, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, o que 
poderia ser conhecido inclusive ex officio, pois dificulta o acesso do aderente ao Judiciário para defesa de 
seus direitos. Assim, a fixação de competência no domicílio deste tem por objetivo a preservação do 
princípio da economia processual, bem como visa a assegurar à ampla possibilidade de defesa. Afastada a 
prefacial contra-recursal, agravo provido. (Agravo de Instrumento Nº 70005130620, Décima Quarta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra Campos, Julgado em 14/11/2002)”; Agravo 
de Instrumento Nº 70013189519, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José 
Francisco Pellegrini, Julgado em 13/12/2005; Agravo de Instrumento Nº 70001724970, Décima Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 08/03/2001. 
357 Agravo de Instrumento Nº 70013948385, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Mario Rocha Lopes Filho, Julgado em 09/03/2006. 
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consumo, pode ser proposta no domicílio do autor. Inteligência do 
artigo 101, inciso I, do CDC. Agravo de instrumento desprovido. 
Unânime. 

 

Este entendimento coincide com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, cuja transcrição da ementa é:358 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E 
APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. 
ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE 
OFÍCIO. PRECEDENTES. 
1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da 
facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de 
eleição, por ser considerada cláusula abusiva, devendo a ação ser 
proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua 
incompetência ex officio. 
2. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo de Direito da 3ª 
Vara Cível de Macaé/RJ, o suscitante. 

 

A cláusula de eleição de foro é expressamente permitida pela parte final do 

art. 111 do CPC359, quando ela tão-somente modifique a competência territorial ou em 

razão do valor por ser relativa. A validade desta cláusula foi sumulada pelo STF360. Por 

isso, data maxima venia, por ser competência relativa, o juiz não pode decretar-se 

incompetente ex officio,
361 sua inércia somente poderá ser interrompida caso o consumidor 

interponha a exceção de incompetência fundamentando seu pedido na abusividade da 

cláusula de eleição de foro, se for o caso. 

Ademais, a doutrina362 pondera este entendimento ao condenar a 

generalização de se considerar toda e qualquer cláusula eletiva de foro abusiva, e, portanto, 

nula. 

Diante desta análise, nossa posição é contra a anulação prima facie da 

cláusula de eleição de foro nos contratos de consumo. Todavia, defendemos a possibilidade 

                                                
358 CC 48097 / RJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2005/0014538-4, 2ª Seção, Rel. Min. Fernando 
Gonçalves, j. 13/04/2005, In: DJ 04/05/2005 p. 153. 
359 Art. 111. A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes; 
mas estas podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão 
propostas as ações oriundas de direitos e obrigações. § 1o O acordo, porém, só produz efeito, quando constar 
de contrato escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os 
herdeiros e sucessores das partes.” 
360 “Súmula 335. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. 
361 Em decorrência da Súmula 33 do STJ, que dispõe: “a incompetência relativa não pode ser declarada de 
ofício”. 
362 MARCATO, Antonio Carlos. Op. cit., p. 29. 
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desta anulação vir a ser decretada mediante provocação do consumidor, que deve 

comprovar a abusividade da cláusula nos termos do art. 51, inc. IV do CDC. 

Para eliminar esta discussão, melhor teria sido incluir a vedação da cláusula 

de eleição de foro no rol das cláusulas abusivas do art. 51 do CDC.363 Isto já foi feito em 

diversas legislações específicas, que proíbem a inserção desta cláusula, salvo se observada 

a formalidade legal. Neste sentido, a Lei de Proteção do Consumidor de Québec 

estabelece, no art. 22.1, a vedação da estipulação da cláusula de eleição de foro nos 

contratos de consumo, salvo se as partes o fizer mediante escritura pública.364 

Esta problemática questão extrapola as relações de consumo, ou seja, nas 

relações entre particulares, é muito comum estipular a cláusula eletiva no contrato de 

adesão, tendo em vista os interesses do estipulante. 

Recentemente, o art. 112 do Código de Processo Civil foi alterado, 

acrescentando o parágrafo único,365 possibilitando a decretação ex officio da nulidade da 

cláusula de eleição de foro inserida nos contratos de adesão. Esta reforma é o resultado da 

aplicação da jurisprudência acima exposta, bem como da posição doutrinária a respeito,366 

que afirma esta intervenção judicial nos contratos para garantir a necessária igualdade real 

entre os contratantes, equilíbrio contratual e justiça comutativa, culminando na 

inoponibilidade da cláusula eletiva. 

Todavia, a validade da cláusula de eleição de foro é mantida em alguns 

países, como a Argentina, consoante o art. 1.212367 do CC argentino.368 

Com relação às legislações específicas, a UCITA (seção 11)369 determina a 

validade da cláusula de eleição de foro desde que, a contrario sensu, seja chamada a 

atenção do aderente, que deve conhecer a cláusula e concordar com ela, além disso, requer-

se que seja justa. 
                                                
363 Neste sentido é o adotado na reforma que passa a Convenção de Bruxelas de 1968 (art. 13 - 15). Cf. 
MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 296. 
364 “Élection de domicile. 22.1.  Une élection de domicile en vue de l'exécution d'un acte juridique ou de 
l'exercice des droits qui en découlent est inopposable au consommateur, sauf si elle est faite dans un acte 
notarié". 1992, c. 57, a. 671. 
365 “A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo juiz, 
que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu”. Este parágrafo foi acrescentado pela Lei n. 
11.280/2006, que integra a Reforma do Processo Civil. 
366 XAVIER NETO, Francisco de Paula. A possível desconsideração do foro de eleição nos contratos de 
adesão. In: Revista dos Tribunais, ano 77, vol. 634, ago. de 1988, p. 18 - 20. p. 20 
367 “ARTICULO  1.212.-  El lugar del cumplimiento de los contratos que en ellos no estuviere  designado,  o 
no lo indicare la naturaleza de la obligación,  es aquel en que el contrato  fue  hecho,  si  fuere  el  domicilio  
del    deudor,  aunque  después  mudare  de  domicilio  o falleciere.” 
368 LORENZETTI, Ricardo Luis. Op. cit., p. 336 – 337. 
369 “Section 110. Contractual Choice of Forum. (a) The parties in their agreement may choose an exclusive 
judicial forum unless the choice is unreasonable and unjust. (b) A judicial forum specified in an agreement is 
not exclusive unless the agreement expressly so provides”. 
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A título de exemplo, a Microsoft opera no Brasil oferecendo os serviços 

online, como o MSN, sendo que o site destinado aos brasileiros (em português) – 

www.microsoft.com – traz um exemplo de eleição de foro, estabelecendo o Estado norte-

americano de Washington, consoante a redação da cláusula descrita abaixo:370 

29. Parte contratante, escolha da lei e do local para a resolução de 
contendas. Este contrato é celebrado entre você e a empresa Microsoft 
de seu país ou região. Nesta seção, localize o país ou região em que 
reside (se estiver se inscrevendo no serviço como uma pessoa física) ou 
em que sua empresa está localizada (se estiver se inscrevendo no serviço 
como pessoa jurídica) nas subseções a seguir; nessa subseção, você 
encontrará a empresa Microsoft com a qual você está firmando contrato, 
bem como a escolha da lei e do local para a resolução de contendas com a 
empresa Microsoft.  
Região da América do Norte e do Sul. Se você reside ou sua empresa 
está localizada na Argentina, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Equador, Estados 
Unidos, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai ou 
Venezuela, então você está firmando contrato com a Microsoft 
Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Estados 
Unidos. As leis do Estado de Washington regerão a interpretação 
deste contrato e serão aplicáveis às reclamações de violação do 
mesmo, independentemente dos princípios de conflito de leis. Se 
residir nos Estados Unidos, todas as outras reivindicações, incluindo as 
relativas às leis de proteção ao consumidor, leis de concorrência desleal, 
e em delito, estarão sujeitas às leis do seu Estado de domicílio nos 
Estados Unidos, ou, se você residir fora dos EUA, às leis do país para 
o qual fornecemos o serviço. Você e a Microsoft concordam de forma 
irrevogável com a jurisdição e o foro exclusivos dos tribunais de King 
County, Washington, Estados Unidos da América, para todas as 
contendas que surgirem ou estiverem relacionadas a este contrato. 
(grifo nosso) 
 

Diante desta cláusula, o usuário dos serviços online da Microsoft no Brasil 

estará sujeito à jurisdição dos tribunais do Município de King em Washington, Estados 

Unidos da América; sendo que o tribunal deverá aplicar as leis brasileiras. 

Em suma, a jurisprudência e doutrina tendem a analisar a cláusula de 

eleição de foro sob dois aspectos: 1º) quando ela estiver de acordo com os parâmetros da 

justiça contratual e altere a competência em razão do valor ou do território, é válida, por 

isso, só pode ser contestada mediante exceção de incompetência tempestiva; 2º) quando ela 

for considerada abusiva, ela dá ensejo à nulidade, que nos termos do art. 51 do CDC e 

parágrafo único do art. 112 do CPC, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz ou tribunal.371 

                                                
370 Disponível em: <http://help.live.com/help.aspx?project=tou&mkt=pt-br>. Acessado em 06 de jan. de 
2009. 
371 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Op. cit., p. 399 – 401. O autor afirma a abusividade da cláusula de 
eleição de foro quando se verificarem três condições, a saber: “a) se, no momento da celebração, a parte 
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Portanto, a validade da cláusula eletiva inserta nos contratos telemáticos 

deve ser analisada com cautela, haja vista o exemplo supra, pois pode gerar enormes 

benefícios ao fornecedor em detrimento do consumidor, acirrando a desigualdade entre as 

partes. Em suma, esta análise deve ser sempre casuística, sendo que a validade desta 

cláusula depende do formato utilizado na contratação telemática, ou seja, deve-se utilizar o 

contrato do tipo “click-wrap”, porque é o único que possibilita o real conhecimento da 

cláusula pelo usuário, que deve, inclusive, manifestar sua anuência clicando no ícone 

correspondente, antes de realizada qualquer transação. 

  
 

4.7.4.1 “Case Law” sobre a validade da cláusula de eleição de foro 

 

A jurisprudência canadense e, principalmente, a norte-americana já se 

manifestaram em diversas ocasiões sobre a manutenção ou não da cláusula eletiva de foro 

nos contratos telemáticos. Em síntese, esta análise se resume na própria investigação sobre 

a validade ou não destes contratos, tendo em vista a existência ou não de consentimento 

válido. 

 

 

4.7.4.1.1 America Online, Inc. versus Superior Court (In re Mendoza)372 

 

Al Mendoza Júnior contratou os serviços da America Online, doravante 

AOL¸ que é um provedor de internet. No entanto, mesmo após o cancelamento dos 

serviços, houve a cobrança de taxas que foram debitadas de seu cartão de crédito. Diante 

deste fato, Al Mendoza ingressou com uma ação coletiva contra a AOL no Estado norte-

americano da Califórnia. 

Em sua defesa, a AOL alegou a incompetência do juízo (“inconvenient 

forum"), tendo em vista a cláusula de eleição de foro que estabelecia o Estado de Virgínia. 

No entanto, o juiz da Califórnia desconsiderou a cláusula por contrariar a 

seção 1.750 e ss. do Código Civil da Califórnia (“California Consumers Legal Remedies 

                                                                                                                                              
aderente não dispunha de intelecção suficiente para compreender o sentido e os efeitos do contrato; b) se do 
pactuado resultar inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário; c) se for constatado que o 
contrato é de obrigatória adesão, assim entendido o que tenha por objeto produto ou serviço fornecido com 
exclusividade por determinada empresa”. 
372 108 Cal. Rptr. 2d 699 (Ct. App. 2001). 
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Act”). Além disso, a legislação do Estado norte-americano de Virgínia restringe a 

possibilidade de ações coletivas em matéria de consumo, além de outras restrições a 

direitos dos consumidores. 

Inconformada, AOL recorreu ao Tribunal da Califórnia, que manteve a 

sentença, explicitando que a cláusula eletiva somente é considerada válida quando tiver 

sido inserida livremente pelas partes, tendo em vista a justiça contratual, dentre outros 

valores.373 

 

4.7.4.1.2 Barnett versus Network Solutions374 

 

Randall Barnett, residente e domiciliado no Texas, contratou os serviços da 

Network Solutions, doravante Network, para registrar um nome de domínio na internet. O 

formato do contrato telemático obrigava o interessado a rolar toda a barra lateral na tela do 

computador para só então continuar a transação, que é concluída apenas se houver 

manifestação expressa da aceitação do usuário (“click-wrap”). 

Dentre as cláusulas contratuais, havia a cláusula eletiva de foro que 

estabelecia o Estado de Virgínia para dirimir eventuais litígios. 

Não obstante, Barnett ingressou em juízo no Estado do Texas (“District 

Court of Taylor County”); em sua defesa, Network alegou a cláusula eletiva de foro, 

pedindo o indeferimento da ação (“dismiss”).375 No juízo de 1º grau (“trial"), a cláusula de 

eleição foi considerada válida, inconformado; Barnett apelou ao Tribunal (“Court of 

Appeals of Texas”). 

O Tribunal manteve a decisão de 1º grau, rechaçando as alegações do 

autor;376 porque entendeu que, no caso, a forma de contratação deu oportunidade efetiva 

para que o usuário lesse os termos do contrato, tomando conhecimento da cláusula eletiva 

e concordando com ela. Esta manifestação de vontade foi reconhecida pelo Tribunal ao 
                                                
373 Idem ibidem: “Our law favors forum selection agreements only so long as they are procured freely and 
voluntarily, with the place chosen having some logical nexus to one of the parties or the dispute, and so long 
as California consumers will not find their substantial legal rights significantly impaired by their 
enforcement. Therefore, to be enforceable, the selected jurisdiction must be ‘suitable,’ ‘available,’ and able to 
‘accomplish substantial justice.’” 
374 38 S.W.3d 200 (Tex. Ct. App. 2001). 
375 “dismiss. 1. To send (something) away; specif., to terminate (an action or claim) without further hearing, 
esp. before the trial of the issues involved.” In: BLACK`S LAW DICTIONARY. Op. cit., p. 482. 
376 Idem ibidem: “Specifically, Barnett asserts that the forum selection clause is fundamentally unfair and 
unenforceable for four reasons: Texas has a significant interest in [*203] providing citizens with a forum to 
resolve disputes; NSI did not give adequate notice of the forum selection clause; the forum selection clause 
was placed in the agreement solely to discourage legitimate claims; and he was not able to reject the 
agreement with impunity because NSI was a monopoly”. 
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sustentar que a cláusula eletiva de foro não vai de encontro ao devido processo legal 

(“Enforcement of a valid forum selection clause does not offend due process”). 

 

 

4.7.4.1.3 Forrest versus Verizon Communications, Inc. 377 

 

Neste caso, a cláusula eletiva, também, foi mantida válida por ter sido 

inserida em um formato de contrato telemático que notificava o usuário de forma 

adequada, exigindo a manifestação de vontade expressa ao clicar no ícone indicativo de 

anuência (“I accept”). 

O advogado Bruce G. Forrest ingressou em juízo em Colúmbia, alegando 

vício na prestação de serviços pela Verizon Communications, doravante Verizon. Esta, por 

sua vez, alegou a incompetência do juízo haja vista a cláusula de eleição de foro, 

estabelecendo o Estado de Virgínia, que não permite ação coletiva em matéria de consumo. 

Neste caso, a cláusula foi inserta em um contrato do tipo “click-wrap”, em 

que o autor, Forrest, manifestou sua anuência aos termos contratuais. Contudo, Forrest 

alegou a invalidade desta cláusula por não ter conhecimento dela, tendo em vista o fato de 

não estar em destaque, o que a fez passar despercebida. 

O julgamento de 1º grau declarou válida a cláusula, tendo sido mantido pelo 

Tribunal, que entendeu, in verbis:
378

 

 

“Forum selection clauses enhance contractual and economic 
predictability, while conserving judicial resources and benefitting 
commercial entities as well as consumers." Booker, supra, 781 So. 2d at 
424-25. While they will not be held applicable when enforcement is 
unreasonable or the claims in question are beyond the clause's scope, no 
such circumstances are present here. The judgment of the trial court is 
therefore Affirmed. 

 

 

 

 

 
                                                
377 805 A.2d 1007 (D.C. 2002). 
378 805 A.2d 1007, *1014; 2002 D.C. App. LEXIS 509, **20. 
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4.7.4.1.4 Rudder versus Microsoft Corp.379 

 

Neste caso canadense, o Tribunal da Província de Ontário validou a cláusula 

de eleição inserida na licença do tipo “shrink-wrap”, em que a Microsoft notificou o 

adquirente de forma adequada, manifestando, inclusive, sua anuência aos termos da 

licença. 

Rudder e demais usuários baixaram o software MSN de um CD enviado 

pela Microsoft, logo no início da instalação, a licença era disponibilizada na tela do 

computador do usuário; dentre os termos, constava a cláusula eletiva, elegendo o foro do 

Estado norte-americano de Washington, sendo que a finalização da instalação do software 

só ocorria após a manifestação expressa de anuência do usuário. 

Diante destas circunstâncias, o Tribunal canadense considerou que o usuário 

teve a efetiva oportunidade de ler o contrato e, além disso, efetivamente concordou com a 

cláusula ao clicar no ícone indicativo da anuência (“I accept”). 

 

 

4.7.4.1.5 Lawrence Feldman versus Google, Inc.380 

 

Lawrence Feldman contratou o serviço de propaganda da empresa Google 

conhecido por “pay per click”, cujo preço varia conforme a quantidade de vezes em que o 

anúncio do contratante é acessado. No caso, Lawrence não concordou com o preço, 

alegando que foi vítima de fraude por “cliques equivocados” realizados por competidores e 

hackers. 

A ação foi proposta no Estado norte-americano da Pensilvânia; no entanto, 

Google alegou a incompetência do juízo, tendo em vista a existência da cláusula de eleição 

de foro, que estabelecia o Estado da Califórnia. 

Neste caso, o Tribunal da Pensilvânia considerou válida a cláusula de 

eleição de foro, entendendo não ser injusta ou “unconscionable”, porque, no caso, não se 

verifica a vulnerabilidade do autor. Ao contrário, o tribunal considerou Lawrence um 

usuário “sofisticado” dos serviços prestados pela empresa, tendo total condição de entender 

                                                
379 No. 97-CT-046534CP, [1999] 2 C.P.R. (4th) 474, 1999 CarswellOnt 3195 (WL) (Ont. Super. Ct. Justice 
Oct. 8, 1999). 
380 Civil Action No. 06-2540, March 28, 2007. 
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os termos estabelecidos no contrato (“Adwords Agreement”), com o qual o usuário clicou, 

manifestando sua anuência. 

O interessante neste caso é que o tribunal não se convenceu que a empresa 

Google tenha estipulado a cláusula eletiva como forma de desencorajar os usuários de 

recorrer ao Judiciário, nem tão-pouco como um óbice ao acesso à justiça. Além disso, o 

formato do contrato utilizado é conhecido por “click-wrap”, em que o fornecedor dá 

efetivo conhecimento das cláusulas ao usuário que deve manifestar seu consentimento. 

Portanto, o tribunal considerou válida a cláusula de eleição de foro:381 

 

A reasonably prudent internet user would have known of the existence 
of terms in the AdWords Agreement. Plaintiff had to have had 
reasonable notice of the terms. By clicking on “Yes, I agree to the above 
terms and conditions” button, Plaintiff indicated assent to the terms. 
Therefore, the requirements of an express contract for reasonable notice 
of terms and mutual assent are satisfied. Plaintiff’s failure to read the 
Agreement, if that were the case, does not excuse him from being bound 
by his express agreement. 

 

 

4.7.5 Cláusula de arbitragem: problemática em torno de sua validade 

 

Semelhantemente à cláusula de eleição de foro, outra fonte de infindáveis 

discussões doutrinárias e jurisprudenciais diz respeito à validade da cláusula de arbitragem 

obrigatória, notadamente as que são inseridas nos contratos de consumo. 

Esta cláusula é muito comum nas licenças do tipo “shrink-wrap”, nos 

contratos “click-wrap” e no “browse-wrap”, para evitar as despesas elevadas e a demora 

do Judiciário. Além disso, a distribuição em massa de produtos e prestação de serviços 

implica em possíveis litígios massificados, também, deduzidos através das ações coletivas. 

Este é um risco que os fornecedores pretendem evitar ao estipularem a cláusula 

compromissória, ou seja, elimina as desvantagens de uma única decisão desfavorável 

aplicada a um número indeterminado de situações fáticas.382 

No entanto, haja vista os formatos que se revestem cada uma destas práticas 

comerciais eletrônicas, as cláusulas compromissórias passaram a ser impugnadas pelos 

usuários, que alegam o seu desconhecimento e falta de anuência. 

                                                
381 Idem ibidem. 
382 BENNETT, Steven C. Click-wrap Arbitration Clauses. In: International Review of Law Computers & 

Technology, volume 14, no. 3, 2000. p. 397 – 409. p. 397 - 398. 
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Inicialmente, deve-se distinguir entre compromisso entendido como negócio 

jurídico bilateral, cujo objeto é a submissão de uma controvérsia atual (“já existente”) ao 

juízo arbitral; por outro lado, a cláusula compromissória é uma cláusula,383 geralmente 

inserta em contratos, cujo objeto é a submissão de uma eventual controvérsia futura (“não-

concretizadas”) à decisão arbitral.384/385 A conseqüência desta distinção afetará a própria 

validade do compromisso ou da cláusula, que depende de circunstâncias específicas em 

uma e noutra hipótese. 

Geralmente, o que se inclui nos contratos telemáticos é a cláusula 

compromissória, cuja redação usual é: “As partes, justas e acordadas, elegem o Foro 

Arbitral, em especial ‘.....’, localizado ‘.....’ para dirimir dúvidas do presente Contrato, em 

detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja”. 

No entanto, discute-se a validade da cláusula compromissória nos contratos 

de consumo, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor. Destarte, a Diretiva 

93/13/EEC da União Européia (cf. subcapítulo 1.3.4.1) estabelece a cláusula 

compromissória compulsória como uma das cláusulas abusivas, inserida no § 3º do art. 

3º.386 Esta vedação foi devidamente transposta às legislações internas dos países-membros 

da União Européia, conforme foi exposto no subcapítulo 1.4.1. 

No Canadá, esta vedação foi estabelecida pelas legislações de proteção do 

consumidor adotada em algumas províncias e alguns territórios. É o caso da Província de 

Québec, cuja Loi sur la Protection Du Consommateur,
387

 alterada em 2006, proíbe a 

inserção, nos contratos de consumo, da cláusula de arbitragem obrigatória; no entanto, a lei 

                                                
383 Neste sentido: art. 4º da Lei n. 9.307/96: “Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da 
qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, 
relativamente a tal contrato”. 
384 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. A arbitragem e o direito do consumidor (arbitration and the 

consumer’s rights). In: ______. Estudos e Pareceres de Direito Privado. Com remissões ao novo Código 
Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). São Paulo: Saraiva, 2004. p. 235 – 245. p. 242. 
385 Lei n. 9.307/96: “Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral 
mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral”. 
386 Na lista do anexo a que se refere o par. 3 do art. 3º, na alínea (q): “excluding or hindering the consumer’s 
right to take legal action or exercise any other legal remedy, particularly by requiring the consumer to take 
disputes exclusively to arbitration not covered by legal provisions, unduly restricting the evidence available 
to him or imposing on him a burden of proof which, according to the applicable Law, should lie with another 
party to the contract”. 
387 Esta subseção foi acrescentada em 2006, após a discussão do caso Dell Computer Corp. versus Union des 

Consommateurs (descrito infra), pela lei c. 56, a.2: “Stipulation interdite. 11.1.  Est interdite la stipulation 
ayant pour effet soit d'imposer au consommateur l'obligation de soumettre un litige éventuel à l'arbitrage, soit 
de restreindre son droit d'ester en justice, notamment en lui interdisant d'exercer un recours collectif, soit de 
le priver du droit d'être membre d'un groupe visé par un tel recours.  
Arbitrage. - Le consommateur peut, s'il survient un litige après la conclusion du contrat, convenir alors de 
soumettre ce litige à l'arbitrage". 
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faculta ao consumidor, após a conclusão do contrato, surgindo algum litígio, optar em 

dirimi-lo em juízo arbitral. 

Já na Província de Ontário, a opção política foi outra, o Legislador optou 

em permitir que tal cláusula seja inserida nos contratos de consumo, não generalizando a 

abusividade desta cláusula como o faz a União Européia e o Brasil. Assim, a seção 7 

(“Limitation on effect of term requiring arbitration”), subseção 2: “(2) Without limiting the 

generality of subsection (1), any term or acknowledgment in a consumer agreement or a 

related agreement that requires or has the effect of requiring that disputes arising out of 

the consumer agreement be submitted to arbitration is invalid insofar as it prevents a 

consumer from exercising a right to commence an action in the Superior Court of Justice 

given under this Act”.388 Contudo, esta seção também determina os procedimentos de 

solução de litígios de consumo: primeiro tenta-se a conciliação (“settlements or decisions” 

– subseção 7.4); caso não seja possível, pode-se recorrer ao judiciário ou ao juízo abritral. 

Em caso de se optar pela segunda hipótese, no início da demanda o consumidor poderá 

aceitar a se submeter ao juízo arbitral ou não (seção 7.5).389 

Todavia, a aceitação do procedimento arbitral cabe, exclusivamente, ao 

consumidor. O que nos parece mais aconselhável haja vista a demora e custas judiciais, o 

próprio consumidor pode preferir o juízo arbitral, sendo que a lei não lhe pode tolher este 

direito. 

No Brasil, a arbitragem é regulada pela Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 

1996, cuja ideologia é a transferência de parte da atividade desempenhada pelo Estado-

Poder Judiciário para fora desta estrutura.390 

Esta lei determina no art. 4º, § 2º a necessidade de a cláusula 

compromissória ser estabelecida por escrito e mediante o prévio e expresso consentimento 

do aderente: “§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se 

o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com 

a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a 

assinatura ou visto especialmente para essa cláusula”. 

No entanto, em se tratando de relação de consumo, o CDC brasileiro 

considera, à semelhança da Diretiva 93/13/EEC, abusiva a cláusula compromissória 

                                                
388 2002 c. 30. 
389 “Non-application of Arbitration Act, 1991 - (5)  Subsection 7 (1) of the Arbitration Act, 1991 does not 
apply in respect of any proceeding to which subsection (2) applies unless, after the dispute arises, the 
consumer agrees to submit the dispute to arbitration”.  2002, c. 30, Sched. A, s. 7 (5). 
390 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Arbitragem…, op. cit., p. 236. 
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obrigatória (art. 51, inc. VII). Assim, consoante o art. 101, inc. I deste mesmo diploma 

legal, o consumidor pode sempre ingressar com a ação em juízo, cuja competência é 

definida pelo local da residência do consumidor.  

Na tentativa de harmonizar a Lei de Arbitragem e o CDC, Antonio 

Junqueira de Azevedo391 conclui que: 

 

[...] nas relações em que o consumidor é parte, o compromisso é sempre 
permitido e deve obedecer às regras do Código de Defesa do 
Consumidor; a cláusula compromissória, por sua vez, continua proibida, 
por força do inciso VII do art. 51 do CDC, não revogado. Já nas 
relações entre não consumidores, tratando-se de contratos de adesão, há 
de se aplicar o § 2º do art. 4º da Lei de Arbitragem; a cláusula 
compromissória vale, se negociada ou devidamente salientada no texto 
contratual. Legem habemus. 

 
A doutrina392 entende que é possível estabelecer ao juízo arbitral para 

dirimir eventuais litígios decorrentes de uma relação de consumo, desde que o contrato, 

que a estabeleça, seja paritário (gré à gré). 

No entanto, nosso entendimento, ex vi lege, aponta para a abusividade da 

cláusula de arbitragem nos termos do art. 51, inc. VII do CDC, portanto, nula de pleno 

direito. Todavia, este dispositivo visa ao reequilíbrio da relação jurídica entre fornecedor e 

consumidor, de maneira que tal vedação visa à proteção da parte mais fraca da relação: o 

consumidor. Destarte, ao consumidor deve ser dada a liberdade de optar, livre e 

conscientemente, pela submissão ao juízo arbitral. 

Nas demais relações jurídicas, que não seja de consumo, concordamos com 

Steven C. Bennett,393 para sustentar que a cláusula compromissória somente pode ser 

validada, em tese, se é dado pleno conhecimento à outra parte, que com ela deve concordar 

expressamente. Portanto, a figura mais adequada é o “click-wrap”, pois a manifestação da 

outra parte é exteriorizada após ter acesso ao conteúdo do contrato. 

                                                
391 Idem ibidem. 
392 NERY JÚNIOR, Nelson. Da proteção contratual. Op. cit., p. 582. 
393 Op. cit., [documento eletrônico, sem paginação]: “Finally, by comparison to shrink-wrap clauses, a click-
wrap arbitration agreement may seem even more fair and appropriate. With a click-wrap agreement, the user 
typically is allowed to review the agreement before buying anything. […] Further, the typical click-wrap 
agreement requires the user to take some affirmative step (typing ‘I Agree,” or clicking on ‘I Agree’ icon) 
after reviewing the agreement. These actions are arguably more powerful indicia of actual consent than mere 
failure to reject an agreement (after breaking the shrink-wrap on a box, and discovering the terms of an 
agreement inside)”. 
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A doutrina italiana394 corrobora com este entendimento ao afirmar que a 

cláusula compromissória de observar alguns requisitos para que possa ser considerada 

válida, a saber: 1) a forma escrita; 2) a rediscussão sobre ela quando vir inserta em adendo 

contratual; e 3) referir-se a ela expressamente, quando ela estiver nas cláusulas gerais de 

contratação. 

 

 

4.7.5.1 “Case Law” sobre a validade da cláusula de arbitragem 

 

Para concluir o estudo sobre a validade da cláusula de arbitragem nos 

contratos telemáticos, é importante constatar o conteúdo de alguns casos do Common Law. 

 

  

4.7.5.1.1 In re RealNetworks, Inc.395 

  

Esta é uma ação coletiva proposta no Estado norte-americano de Illinois, em 

que se discutiu a conduta indevida da RealNetworks ao acessar os dados de seus usuários 

sem prévia autorização para tanto. Em defesa, a RealNetworks alegou que o acordo entre as 

partes (“End User License Agreement”) estabelece a arbitragem como única forma de 

solução de controvérsia. 

O Tribunal julgou válida a cláusula compromissória, pois estava redigida 

em tamanho de fonte usualmente empregada nos contratos, à qual o usuário teve acesso 

efetivo, podendo ter discordado desta estipulação, não utilizando os serviços prestados pela 

empresa.396 

 

 

                                                
394 IPPOLITO, Fulvio Sarzana di S. Op. cit., p. 51: “I requisiti sostanziali si riferiscono: 1. alla necessità della 
forma scritta; 2. al preciso richiamo al documento in cui è presente la clausula compromissoria se essa è 
separata dal resto del documento contrattuale; 3. ed inine, alla espressa sottoscrizione, se la clausula è 
contenuta in condizioni generali di contratto, come emerge dal secondo comma dell’art. 1341 c.c. che 
effettua un esplicito riferimento alla clausula compromissoria.” 
395 No. 00 C 1366, 2000 WL 631341 (N.D. Ill. May 8, 2000). 
396 “Because the arbitration agreement is not buried in fine print and because a user is given ample 
opportunity to understand the arbitration provision, the Court does not find that the arbitration agreement is 
procedurally unconscionable”. 
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4.7.5.1.2 Lieschke versus RealNetworks Corp. 397 

 

Em outra oportunidade, o Tribunal de Illinois reafirmou a validade da 

cláusula compromissória inserta nos termos de uso do site da RealNetworks, porque antes 

de poder baixar os softwares oferecidos pela empresa, o usuário deveria ler os termos que 

apareciam na tela do computador e manifestar seu consentimento clicando no ícone “I 

Agree”. 

Apesar de estes dois casos terem sido proferidos por um Tribunal de um 

Estado norte-americano, ele pode ser invocado como precedente em outras jurisdições.398 

 

 

4.7.5.1.3 Hill versus Gateway 2000, Inc. 399 

 

Este caso revela a reafirmação do caso ProCD, em que Hill comprou um 

pacote contendo um software da empresa Gateway 2000. Ao iniciar a instalação ele anuiu 

aos termos da licença (“shrink-wrap”), dentre os quais havia a cláusula compromissória. 

Diante destas circunstâncias, o Tribunal do 7º Circuito (Illinois, Indiana e 

Wisconsin) entendeu ser válida a cláusula compromissória, aplicando a Lei Federal de 

Arbitragem (“Federal Arbitration Act – FAA”).400 Posteriormente, o Senador Russel D. 

Feingold propôs um projeto de lei, Arbitration Fairness Act, em 07 de dezembro de 2007, 

para invalidar a cláusula compromissória nos contratos de consumo, dentre outros. Este 

projeto foi convertido em lei (S. 1782) pelo Congresso norte-americano, em 12 de julho de 

2007, que alterou o capítulo 1 do título 9 do United States Code, estabelecendo a nulidade 

da cláusula compromissória nos contratos de trabalho, consumo ou de franquia, dentre 

outros.401 

 

 

                                                
397 Nos. 99 C 7274, 99 C 7380, 2000 WL 198424 (N.D. Ill. Feb. 11, 2000). 
398 BENNETT, Steven C. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
399 105 F.3d 1147 (7th Cir. 1997). 
400 BENNETT, Steven C. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
401 “(4) by adding at the end the following: (b) No predispute arbitration agreement shall be valid or 
enforceable if it requires arbitration of (1) an employment, consumer, or franchise dispute; or (2) a dispute 
arising under any statute intended to protect civil rights or to regulate contracts or transactions between 
parties of unequal bargaining power”. Disponível em: <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery>. Acesso em: 
11 de set. 2007. 
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4.7.5.1.4 Licitra versus Gateway, Inc. 402 

 

Emanuel Licitra adquiriu, na internet, um computador da Gateway. Poucos 

dias após o recebimento do produto, manifestaram alguns defeitos. Nesta ocasião, Licitra 

entrou em contato com a empresa, que tentou por diversas vezes consertar o defeito, o que 

não resolveu. 

O Requerente, então, ingressou em juízo. Em sua defesa, Gateway alegou a 

cláusula compromissória constante do contrato telemático como óbice para o julgamento 

de mérito da demanda. 

Neste caso, o Tribunal reconheceu a validade do contrato, porque o 

adquirente o manteve por mais de 30 (trinta) dias, o que demonstra sua aceitação total. No 

entanto, a validade do contrato não impede que se analise a validade das cláusulas 

contratuais. Neste ponto, o Tribunal passou à análise acerca da validade da cláusula 

compromissória, decidindo que esta não é considerada válida,403 por que: primeiro, os 

custos com a arbitragem superam em muito os custos do Juizado de Pequenas Causas; 

segundo, a celeridade deste último é bem maior do que do juízo arbitral, dentre outros 

motivos; por fim, o tribunal entendeu que a cláusula compromissória foi inserida, 

inadvertidamente, no contrato, inviabilizando a anuência expressa do adquirente. Este 

requisito é essencial para validar a cláusula compromissória. 

 

 

 

 

                                                
402 734 N.Y.S.2d 389 (Civ. Ct. 2001). 
403 “For the reasons set forth below, the court must find that the arbitration clause of the ‘Agreement’ (para 9) 
is not binding on the parties. First, the expenses involved in arbitration as opposed to the cost of small claims 
court, where both trial by a judge and arbitration are available, makes arbitration not a viable alternative for 
many persons.[…] The time involved in the arbitration process also makes it unfair to require the customer to 
be limited only to this type of relief, especially when small claims actions in Richmond County are usually 
on the court's calendar in less than a month after filing. […] Consent to arbitrate cannot be given by 
inadvertence.  'It is settled that a party will not be compelled to arbitrate and, thereby, to surrender the right to 
resort to the courts, absent evidence which affirmatively establishes that the parties expressly agreed to 
arbitrate their disputes’. The agreement must be clear, explicit and unequivocal and must not depend upon 
implication or subtlety' (Matter of Waldron [Goddess], 61 NY2d 181, 183-184 [citations omitted])." 
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4.7.5.1.5 Dell Computer Corp. versus Union des Consommateurs404 

 

Este caso originado na Província de Québec, chegou a ser apreciado pela 

Suprema Corte canadense que declarou válida a cláusula compromissária. 

Trata-se de um caso de erro na indicação do preço do produto ofertado (um 

computador), que ao invés de $549 (dólares canadenses), constou no site da Dell o valor de 

$89 (dólares canadenses). Vários consumidores fizeram pedidos do produto, querendo 

aproveitar o preço. Diante deste equívoco, a Dell bloqueou os pedidos, no entanto, alguns 

consumidores fizeram o pedido através de outros links. O fato de alguns consumidores 

terem agido de má-fé, porque após terem constatado o equívoco procuraram uma forma de 

fazer o pedido, que, pelas vias normais, fora bloqueado pela Dell, pode ter contribuído para 

a decisão da Suprema Corte em validar a cláusula compromissória. 

Portanto, antes de apreciar o mérito, a Suprema Corte canadense decidiu 

que a referida cláusula é válida, pois elas podiam ser acessadas pelo adquirente através do 

site da empresa.405 

Em outra oportunidade,406 manifestamos contra, com a devida vênia, da 

decisão da Suprema Corte, pois, na verdade, trata-se de um “browse-wrap”, caracterizado 

pela ausência de consentimento; o adquirente nem ao menos teve conhecimento do 

contrato, diferentemente do que ocorre no “click-wrap”. 

 

 

4.7.6 Cláusula de escolha da legislação aplicável (“choice-of-law clause”): 

problemática em torno de sua validade 

 

A internet facilita e estimula a transação entre pessoas residentes em 

localidades diversas, cada uma das partes está habituada a legislação vigente em seu 

domicílio; portanto, para evitar a surpresa com a aplicação de determinada lei, 
                                                
404 2007 SCC 34 (CanLII). 
405 “In the instant case, the evidence shows that the consumer could access the Page of Dell’s Web site 
containing the arbitration clause directly by clicking on the highlighted hyperlink entitled ‘Terms and 
Conditions of Sale’. This reappeared on every page the consumer accessed. […] From this point of view, the 
clause was no more difficult for the consumer to access than would have been the case had he or she been 
given a paper copy of the entire contract on which the terms and conditions of sale appeared on the back of 
the first page”. 
406 LIMA, Cíntia Rosa Pereira de; LAWSON, Philippa. “Browse-Wrap” Contracts and Unfair Terms: What 
the Supreme Court Missed in Dell Computer Corporation v. Union des consommateurs et Dumoulin. Op. cit., 
passim. 
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desconhecida pelo estipulante ou que lhe seja desfavorável, é comum que os contratantes 

insiram uma cláusula no contrato determinando a lei aplicável. 

No exemplo acima, em que se ressaltou a licença da Microsoft (MSN), na 

cláusula de eleição de foro, há também a determinação da lei aplicável: no caso a lei que 

vigora no país em que reside o usuário; no entanto, o Tribunal do município de King (no 

Estado norte-americano de Washington) deve aplicá-la. 

Na mesma linha de raciocínio que foi desenvolvido para a análise da 

validade da cláusula eletiva de foro e da cláusula compromissória, discute-se a validade da 

cláusula de escolha da lei aplicável. Os argumentos mais recorrentes dizem respeito à 

ausência de efetivo conhecimento desta cláusula pelo aderente e à afronta de leis 

consideradas de ordem pública. 

A opção por determinada lei que vigore em determinado Estado, Província 

ou Território é muito comum nos Estados Unidos e no Canadá, tendo em vista a forma de 

Estado (Federativo) destes países, caracterizada pela manutenção de alta parcela de 

autonomia pelos Estados, Províncias e Territórios. 

Assim, como se constatou da análise comparada dos sistemas do Common 

Law, em especial o Canadá e os Estados Unidos, a legislação sobre contratos e proteção do 

consumidor é de competência das Províncias e Territórios canadenses407 e dos Estados 

norte-americanos.408 Assim, há uma variação legislativa dentro de um só país, o que pode 

levar à preferência entre uma delas por uma das partes contratantes. Como é o caso da 

legislação do Estado norte-americano de Virgínia, que é preferível às demais, tendo em 

vista a restrição à ação coletiva em matéria de consumo. Desta forma, é usual que o 

estipulante estabeleça o foro deste Estado para dirimir eventuais conflitos decorrentes da 

contratação telemática. 

Neste contexto, a inserção, nos contratos de adesão, da cláusula de escolha 

da lei aplicável (“choice-of-law clause”), é um procedimento muito comum nestes países, 

para eliminar os riscos de se subordinar a outras legislações distintas, haja vista a falta de 

uniformidade dentro de uma mesma nação. Esta prática, também, é observada na 

                                                
407 Em decorrência da distribuição da competência legiferante determinada na seção 92.13 da Constituição do 
Canadá (“Constitution Act”): “Subjects of exclusive Provincial Legislation – Sec. 92. In each Province the 
Legislature may exclusively make Laws in relation to Matters coming within the Classes of Subjects next 
hereinafter enumerated; that is to say, […] 13.Property and Civil Rights in the Province”. 
408 Na seção 8 do art. 1º da Constituição norte-americana, onde se estabelece a competência federal não 
consta a tarefa de legislar sobre contratos e proteção do consumidor. Portanto, a contrario sensu esta 
competência recai nos Estados da Federação, a exemplo, do Código Civil do Estado da Califórina, da 
Louisiana, etc. Também há uma legislação de proteção do consumidor em cada Estado norte-americano, cf. 
se depreende da análise dos casos acima investigados. 
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contratação telemática internacional, como é o caso do exemplo trazido (licença da 

Microsoft). 

A possibilidade de tal medida contratual decorre da autonomia privada, que 

parece ser aplicada em nível exacerbado nos países mais desenvolvidos.409 

Com relação ao sistema brasileiro, cumpre esclarecer que o art. 22 da 

CF/88410 determina a competência legislativa federal, afirmando caber à União disciplinar 

determinadas matérias, com exclusividade, tais como: contratos (CC/02) e proteção do 

consumidor (CDC). Conseqüentemente, a escolha da lei aplicável é irrelevante para o 

Direito pátrio, quando se idealiza uma relação jurídica nacional. 

Contudo, dado a globalização maximizada pelo crescente uso da internet, a 

inserção da cláusula de escolha da lei aplicável é muito comum. Por exemplo, um 

fornecedor canadense, ao oferecer produtos e serviços em site traduzido para o português 

alvejando a sociedade brasileira, pode inserir, no contrato, a cláusula que determine a 

aplicação da lei canadense da Província de Ontário. 

Como esta situação deverá ser solucionada? 

Preliminarmente, deve-se ressaltar que esta possibilidade restringe-se ao 

Direito Privado, ou seja, as partes somente têm liberdade de afastar a aplicação de 

determinada lei quando esta for dispositiva. 

Portanto, nesta análise, o intérprete deve: primeiro, verificar se as partes 

escolheram determinada lei para regular a relação jurídica entre elas; segundo, o intérprete 

passa à análise da validade desta cláusula. 

Quando não haja tal estipulação, o intérprete deverá aplicar as regras de 

Direito Internacional Privado, na contratação internacional, cf. se desenvolve no capítulo 

seguinte. 

No entanto, diante às regras do Common Law, se as partes estipularam uma 

lei aplicável, o intérprete deve avaliar a validade desta cláusula, constatando: - a escolha da 

lei está em acordo com as regras do país sobre “choice-of-law”; - qual é o país que tenha 

maior ligação com a relação contratual em litígio; e – qual é o país que mais tenha 

interesse em resolver o litígio.411 

                                                
409 Zhang, Mo. Contractual Choice of Law in Contracts of Adhesion and Party Autonomy. In: Akron Law 

Review, vol. 41, 2007; Temple University Legal Studies Research Paper No. 2007-25. Disponível em SSRN: 
< http://ssrn.com/abstract=1017841>. Acessado em 07 de jan. de 2009 às 11:00 hs. [documento em meio 
eletrônico, sem paginação]. 
410 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;” 
411 FERRERA, Gerald R., et alli. Op. cit., p. 352. 
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No Direito brasileiro, a validade ou não desta cláusula depende do tipo de 

relação a que se diz respeito. Para nós, a estipulação desta cláusula é válida, em tese, 

fundamentando-se na liberdade contratual. Ressalte-se, todavia, que esta cláusula deve ter 

o mesmo tratamento legal que se dá à cláusula eletiva de foro, que, nos termos do 

parágrafo único do art. 112 do CPC, pode ser decretada nula ex officio quando inserta nos 

contratos de adesão e revele o abuso de uma das partes em detrimento da outra. 

A solução será distinta caso a relação seja de consumo. Nesta hipótese, a 

cláusula de escolha da lei aplicável que derrogue a aplicação do CDC brasileiro é nula. Isto 

porque o CDC é norma de ordem pública (art. 1º do CDC),412 ou seja, é norma cogente, 

cuja aplicação não pode ser excluída pela vontade das partes. 

A doutrina italiana413 corrobora com este entendimento afirmando que, em 

princípio, a cláusula de escolha de lei (“la scelta della norma”) é válida; no entanto, esta 

regra não é aplicada nos contratos de consumo. Por fim, a Convenção de Roma de 1980, 

no art. 3º, permite a escolha da lei aplicável desde que não derrogue leis nacionais de 

ordem pública: 

 

Article 3 - Freedom of choice  
1. A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The 
choice must be expressed or demonstrated with reasonable certainty by 
the terms of the contract or the circumstances of the case. By their choice 
the parties can select the law applicable to the whole or a part only of the 
contract. 
[…] 
3. The fact that the parties have chosen a foreign law, whether or not 
accompanied by the choice of a foreign tribunal, shall not, where all the 
other elements relevant to the situation at the time of the choice are 
connected with one country only, prejudice the application of rules of the 
law of that country which cannot be derogated from by contract, 
hereinafter called "mandatory rules". 

 

                                                
412 “Art. 1º - O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e 
interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de 
suas Disposições Transitórias.” 
413 IPPOLITO, Fúlvio Sarzana di S. Op. cit., p. 46: “La scelta della norma a cui sottoporre il regolamento 
contratuale è normalmente libera, a meno che non vi sia una disciplina inderogavile a favore di una parte 
contrattuale come avviene nel caso di contratto nei confronti del consumatore”. 
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CAPÍTULO 5 

 

DA DÚVIDA ACERCA DA LEI APLICÁVEL NA ERA DIGITAL1 

 

“Since websites are accessible worldwide, the prospect that a website 
owner might be haled into a courtroom in a far off jurisdiction is much 
more than a mere academic exercise, it is a very real possibility”.2 
 
GEIST, Michael. Is there a there there? Toward greater certainty for 
Internet jurisdiction. In: Berkeley Technology Law Journal, vol. 16, 
2002. p. 1345-1406. 

 
 

 

O desenvolvimento atual da tecnologia desconhece fronteiras geográficas. É 

muito comum, no comércio eletrônico, a contratação entre indivíduos que residam em 

países distintos (compra e venda internacional).3 Como se ressaltou no capítulo 1, há 

numerosas leis específicas sobre comércio eletrônico, seja supranacional ou simplesmente 

nacional. Naquele capítulo, foi demonstrada a preocupação recorrente em obter a maior 

uniformização entre os diversos diplomas legais que disciplinam o comércio eletrônico. 

Quanto maior for a semelhança entre eles, menores serão as discrepâncias quando se optar 

por uma legislação de um país em detrimento de outro. Em outras palavras, as 

conseqüências advindas dos conflitos de leis serão menos drásticas, se houver a tão 

almejada uniformidade; pois, nesta circunstância, pouco importa aplicar a legislação de um 

ou outro país, os resultados serão extremamente semelhantes. 

Muito embora haja convenções internacionais na tentativa de uniformizar as 

legislações de cada nação, ainda se está muito longe de alcançar este objetivo. Enquanto tal 

                                                
1 A opção por este título do capítulo refere-se à concordância com as observações de MARQUES, Cláudia 
Lima. Confiança..., op. cit., p. 303, nota de rodapé 04: “A expressão ‘conflito de leis no espaço’ merece 
reparos, pois o dito ‘conflito’ não é entre ‘leis’, mas é sem dúvida do julgador ou do intérprete sobre qual das 
leis em ‘colisão’ aplicar ao caso concreto conectado com mais de um ordenamento jurídico por elementos de 
estraneidade ou de internacionalidade (diferentes nacionalidades, domicílios dos sujeitos envolvidos, locais 
de celebração, de execução, origem estrangeira dos produtos etc.)”. 
2 “Devido ao fato dos sites serem mundialmente acessíveis, a possibilidade de um titular de um site vir a 
enfrentar o Tribunal em outra jurisdição, longínqua, é muito mais que um mero exercício acadêmico, é uma 
possibilidade real”. 
3 GROSSFELD, Bernharf. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]: “Internet makes local 
attachments based on geographical links obsolete, and puts questions of subject matter jurisdiction or of 
applicable law into a vacuum. This is alarming, as investors are increasingly plunking great amounts of 
money into foreign corporations without knowing the accounting rules. ‘Corporate homes away from home’ 
are increasing in the ‘Internet-world’--be it in the South Pacific (remember the "South Sea Bubble" of the 
18th century) or in other exotic places. Only high quality accounting with a firm basis of application can 
ward off future financial disaster for individual investors, and also for the global economy.” 
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uniformidade não chega, a comunidade internacional está inquieta e perplexa ao 

determinar a lei aplicável e o juízo competente para dirimir conflitos oriundos do comércio 

eletrônico. 

Por exemplo, o caso Yahoo!France
4
 revela que a possibilidade de um 

indivíduo ou empresa estabelecida em um país de vir a se submeter ao julgamento 

emanado do Judiciário de outra nação deixou de ser mera especulação, passando a ser uma 

realidade recorrente na era digital. Neste caso, uma associação humanitária processou a 

Yahoo! (empresa sediada na Califórnia), alegando que o conteúdo da página na internet da 

empresa continha conotação discriminatória contra uma raça, no caso, os judeus, ao 

promover determinados valores nazistas. A conclusão dessa ação, processada e julgada 

pelo Tribunal francês, foi no sentido de afirmar a competência deste Tribunal para apreciar 

a questão, tendo em vista o fato de o site estar acessível aos cidadãos franceses e em 

francês, condenando a Yahoo! No entanto, a empresa ingressou com outra ação perante o 

Tribunal da Califórnia, sobre os mesmos fatos, na tentativa de invalidar o julgamento do 

Tribunal francês.5 Sendo que, o Tribunal da Califórnia entendeu que o julgamento daquele 

era nulo por ser totalmente incompetente para julgar uma empresa sediada no Estado norte-

americano da Califórnia.6 

Assim, a partir do momento em que uma empresa cria uma página na 

internet, que pode ser acessada por indivíduos residentes em diversos países, cria-se o risco 

de ser processada e julgada em uma jurisdição7 distinta do local onde esteja sediada.8 

A aplicação de determinada lei nacional, bem como a fixação de sua 

jurisdição,9 em detrimento de outra esbarra na pedra angular de uma nação independente: 

                                                
4 Available at: < http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/yauctions.htm>; and Yahoo!, Inc. v. LICRA, C-00-
21275 JF, 2001 U.S. Dist. LEXIS 18378 (N.D. Cal. Nov. 7, 2001). 
5 O mesmo é admitido pelo art. 90 do CPC, segundo o qual: “A ação intentada perante Tribunal estrangeiro 
não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das 
que lhe são conexas.” 
6 GEIST, Michael. Is there a there there? … op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
7 O Protocolo de Santa Maria utiliza a expressão “jurisdição internacional”, diferentemente do que faz a 
União Européia ao preferir “competência internacional”. A distinção entre estas expressões é feita por 
MARQUES, Cláudia Lima. Confiança…, op. cit., p. 430 - 431: “Apesar de o Código de Processo Civil 
brasileiro (veja capítulo onde estão incluídos os arts. 88 e 89) e o Código de Bustamante (art. 318 e 
seguintes) utilizarem a expressão ‘competência internacional’, é esta, na verdade, ‘a obrigação de conhecer e 
decidir a causa que lhe for proposta’, em decorrência do dever funcional do juiz e da subsunção da causa à 
sua esfera de atribuições. Já a ‘jurisdição’ é o pressuposto lógico da competência do juiz, é um poder inerente 
à soberania nacional, é ‘a função, a atividade e o poder do Estado de aplicar as normas do ordenamento 
jurídico em relação ao caso concreto’. A jurisdição, objetivamente considerada, corresponde ao exercício da 
função jurisdicional e, subjetivamente considerada, corresponde à capacidade genérica de cada órgão do 
Poder Judiciário para o exercício de funções judicantes. Assim, se a Convenção ora em estudo, ou mesmo os 
arts. 88 e 89 do CPC trazem uma atribuição genérica de capacidade para o exercício da função judicante, 
fixam a atuação do Poder Judiciário nacional, trata-se de jurisdição internacional e não de competência”. 
8 FERRERA, Gerald. R. et alli. Op. cit., p. 15. 
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sua soberania. Na verdade, nenhum país concorda em abrir mão de parcela de sua 

soberania em benefício de outro. Isto ocorreu no caso Yahoo!France, em que o Tribunal da 

Califórnia não abriu mão de sua jurisdição, definida pelo fato de a empresa estar sediada 

neste Estado norte-americano, em proveito de outro país, a França. 

Neste contexto, insere-se a problemática determinação do juízo competente 

para processar e julgar litígios decorrentes dos contratos internacionais telemáticos. Já foi 

constatado que, para evitar estes riscos, os fornecedores optam em eleger determinado 

foro, bem como a legislação aplicável; ou predeterminam o juízo arbitral como única 

maneira de solucionar a controvérsia. 

Contudo, essas cláusulas podem, e muitas vezes o são, abusivas; e, portanto, 

nulas. Destarte, no silêncio das partes ou caso aquelas sejam anuladas em juízo, o 

intérprete deverá recorrer às regras de Direito Internacional Privado para confirmar sua 

jurisdição ou decliná-la, nos termos da lei de cada país. 

Em suma, a dúvida acerca da lei aplicável e do juízo competente é 

fenômeno recorrente na contratação telemática internacional, chamando a atenção de 

doutrinadores da comunidade internacional. Este estudo demanda uma análise 

individualizada e aprofundada, o que não é o caso desta ocasião, em que nos limitamos a 

evidenciar os principais questionamentos sobre o tema, apontando algumas soluções. 

 

 

5.1 Critérios utilizados pelos países do Common Law 

 

A experiência anglo-saxã, nesta matéria, merece destaque por oferecer 

soluções mais adequadas às novas tecnologias aplicadas à contratação. A regra tradicional 

                                                                                                                                              
9 Segundo a definição de FREDERICO MARQUES, José. Manual de Direito Processual Civil. Vol. I: Teoria 
geral do Processo Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 64 – 65: jurisdição civil “[…] é a função estatal, 
exercida no processo, por órgão da justiça ordinária, mediante propositura de ação, a fim de compor um 
litígio não-penal”; GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. 1: Teoria geral do 
processo a auxiliares da justiça. 13. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 167: “A jurisdição é, em primeiro 
lugar, um poder, porque atua cogentemente como manifestação da potestade do Estado e o faz 
definitivamente em face das partes em conflito; é também uma função, porque cumpre a finalidade de fazer 
valer a ordem jurídica posta em dúvida em virtude de uma pretensão resistida; e, ainda, é uma atividade, 
consistente numa série de atos e manifestações externas de declaração do direito e de concretização de 
obrigações consagradas num título”; e conclui, com base em Couture, quanto à distinção entre jurisdição e 
competência, p. 170 – 171: “[...] a competência é o poder da jurisdição para uma determinada parte do setor 
jurídico: aquele especificamente destinado ao conhecimento de determinado órgão jurisdicional. Em tudo 
aquilo que não lhe foi atribuído, um juiz, ainda que continuando a ter jurisdição, é incompetente”. 
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da jurisdição pessoal (“personal jurisdiction”)10 trazida pela 14ª Emenda à Constituição 

norte-americana, que estabelece o devido processo legal (“due proccess of law”), não é 

satisfatória em face das novidades trazidas pela internet.11 

A evolução dos critérios empregados pelo Common Law, para resolver as 

dúvidas acerca da lei aplicável e jurisdição no comércio eletrônico, é evidenciada pela 

aplicação de cinco regras, a saber: a) critério do país de origem (“country-of-origin”); b) 

critério da jurisdição prescrita pelo fornecedor (“prescribed-by-seller”); c) teste Zippo 

(“Zippo passive v. active test”); d) critério dos efeitos (“effects-based”); e, e) critério do 

público alvo (“target approach”). 

Segundo o critério do país de origem, a jurisdição é definida pelo local de 

origem do fornecedor. Percebe-se que este foi o critério utilizado pelo Tribunal da 

Califórnia no caso mencionado acima (Yahoo!France). No entanto, a crítica que se faz a 

este critério é que não se leva em consideração a característica do comércio eletrônico, que 

desconhece fronteiras físicas (geográficas).12 

Por isso, a adoção desse critério representa uma ameaça à proteção do 

consumidor, dificultando seu acesso à justiça, razão pela qual ele foi superado. 

Em alguns julgados, o Tribunal guiou-se pela determinação da jurisdição 

conforme a prévia definição do fornecedor (“prescribed-by-seller approach”). Este critério 

apóia-se nas cláusulas de eleição de foro e escolha da lei aplicável, valorando 

demasiadamente a autonomia privada em detrimento de leis de ordem pública (cogentes).13 

Tal critério foi adotado no caso Mendoza versus AOL
14 comentado no subcapítulo 

4.7.4.1.1. 

Assim como o critério anterior, este não ficou imune a críticas. Uma delas é 

o aumento real da desigualdade entre as partes. Isto porque a massificação das relações 

contratuais, evidenciada pelos contratos de adesão e pelas condições gerais de contratação, 

possibilita ao fornecedor determinar a competência do juízo que melhor atende a seus 

interesses. Portanto, a sua aplicação de forma generalizada é fator de grandes injustiças. 

                                                
10 FERREIRA, Gerald R.; et alli. Op. cit., p. 18: “Keep in mind that the term personal jurisdiction includes 
a ‘person’ doing business as a sole proprietor, corporation, partnership, or other form of business 
organization. Since most e-businesses are corporations, a foreign court must have personal jurisdiction over it 
if challenged by a motion to dismiss”.  
11 ANGELOPOULOS, Tracey. Pavlovich v. Superior Court: Spinning a World Wide Web for California 
Personal Jurisdiction. Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
12 GEIST, Michael. Is there a there there? Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
13 Idem ibidem [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
14 90 Cal. App. 4th 1; 108 Cal. Rptr. 2d 699; 2001 Cal. App. LEXIS 473; 2001 Cal. Daily Op. Service 5191; 
2001 Daily Journal DAR 6367 (Ct. A. Cal.). 
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Além disso, este critério não é aconselhável para a realidade do comércio eletrônico, pois 

já se ressaltou a fragilidade das cláusulas eletivas de foro, de escolha de lei e 

compromissória, tendo em vista a forma pela qual foram inseridas no contrato telemático 

sendo, inclusive, desconsideradas pelos tribunais em diversas ocasiões (cf. subcapítulos 

4.7.4 e 4.7.5). 

Portanto, o critério adotado no leading case, denominado Zippo 

Manufacturing Co. versus Zippo Dot Com, Inc.,
15 foi diferente. O Tribunal, para fixar a sua 

competência, verificou o grau de interatividade da página na internet com os residentes em 

sua jurisdição.16 Por isso, este teste é conhecido como o teste “passivo versus ativo”, ou 

melhor, “Zippo passive versus active test”. 

Em síntese, o Tribunal de determinada localidade será competente se os 

residentes dali tiverem maior interatividade com a página da internet do fornecedor, caso 

contrário não poderá apreciar eventuais litígios decorrentes daquela atividade. Este teste foi 

reafirmado no julgamento do caso Braintech, Inc. versus Kostiuk.
17 

A crítica que se faz a este critério é justamente a sua ineficácia diante à 

constante evolução tecnológica e ao fato de que um site pode ter interação com residentes 

de muitos lugares distintos, bastando acessar a página onde quer que estejam. Além disso, 

é muito difícil determinar o grau de interação dos residentes de determinada localidade, 

fator que colocou em xeque o critério anterior. 

Conseqüentemente, o Tribunal, em alguns julgados, passou a analisar a 

questão diante da “produção dos efeitos” (“effects-based approach”), ou seja, a 

competência de determinado Tribunal para processar e julgar litígios originados de 

transações telemáticas deve ser estabelecida segundo o local onde os efeitos são 

produzidos. Tal critério foi aplicado nos casos Calder versus Jones
18

 e Blakey versus 

Continental Airlines.
19 

No entanto, a crítica a esta análise diz respeito à globalização dos atuais 

meios de comunicação, como a internet, em que uma conduta localizada em determinada 

região desencadeia seus efeitos em massa, ou seja, em muitos lugares distintos, o que 

levaria a vários tribunais julgarem-se competentes para proferir uma decisão no caso. 

                                                
15 952 F. Supp. 1119, 1126 (W.D. Pa. 1997). p. 04. 
16 GEIST, Michael. Is there a there there? Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
17 [1999] 171 D.L.R. (4th) 46, 61 (B.C.C.A.). 
18 465 U.S. 783 (1984). 
19 751 A. 2d 538 (N. J. 2000). 
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Por fim, alguns julgados demonstram a tendência de fixar a competência, 

tendo em vista o local em que resida o público alvo do fornecedor, ou seja, aplica-se o teste 

denominado “targeting test” (“teste do público alvo”). Em outras palavras, segundo este 

critério, o Tribunal será competente se as atividades online do fornecedor atingirem o 

público residente na sua jurisdição.20 Este foi o entendimento nos casos Bancroft & 

Masters, Inc. versus Augusta National, Inc.
21 e American Information Corp. versus 

American Informetrics, Inc.
22. 

Em última análise, sob este prisma, investiga-se a intenção das partes e as 

medidas adotadas para contratar ou evitar a contratação com residentes de determinadas 

localidades. Por exemplo, é possível que se adote a tecnologia adequada, e. g. em que se 

condicione à realização da transação telemática à conferência do CEP da outra parte a fim 

de verificar o local de sua residência, para que o fornecedor não se exponha à contratação 

internacional. 

Michael Geist23 conclui que o “targeting test” é o mais aconselhável, 

reafirmando as críticas já apontadas ao “Zippo passive versus active test”, in verbis: 

 

With courts increasingly resisting the Zippo passive versus active 
approach to Internet jurisdiction, the time for the adoption of a new 
targeting-based test has arrived. Unlike the Zippo test, which suffers 
from a series of drawbacks including inconsistent and undesirable 
outcomes as well as the limitations of a technology-specific approach, a 
targeting-based analysis provides all interested parties – including 
courts, e-commerce companies, and consumers – with the tools needed 
to conduct more effective legal risk analysis. 

 

Diante do quadro exposto, chega-se à conclusão que, no Common Law a 

determinação da lei aplicável à contratação telemática é, usualmente, preestabelecida pelas 

partes, através da cláusula de escolha de lei aplicável (“choice-of-law”). Quanto à 

jurisdição, a tendência é defini-la consoante o público que o fornecedor pretendia atingir, 

disponibilizando seus produtos e serviços online. É importante esclarecer que estas regras 

são aplicadas tanto para fixar a jurisdição nacional, quanto a internacional. 

 

 

                                                
20 GEIST, Michael. Is there a there there? Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
21 223 F. 3d 1082 (9th Cir. 2000). 
22 139 f. Supp. 2d 696 (D. Md. 2001). 
23 Is there a there there? Op. cit., [documento em meio eletrônico, sem paginação]. 
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5.2 Critérios determinados pela legislação brasileira: Lei de Introdução 

ao Código Civil (Lei n. 4.657/1942) 

 

Conforme ressaltado, no comércio eletrônico, a contratação telemática 

internacional é bem comum haja vista as facilidades oferecidas pela internet.24 Fatalmente, 

haverá nestes contratos algum elemento de estraneidade, como na hipótese da sede do 

fornecedor estar em um país (e. g. Canadá) e a residência do consumidor, em outro (e. g. 

Brasil). 

Sempre que existir algum elemento de internacionalidade, deve-se recorrer 

às regras de Direito Internacional Privado,25 estabelecidas na Lei de Introdução ao Código 

Civil (LICC), Lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942. 

O critério aplicado pelo intérprete brasileiro para se definir a lei aplicável à 

contratação internacional é o do local da celebração, ou seja, lex loci celebrationis.
26

 

Quanto aos atos ilícitos, a lei aplicável é a do local do dano, isto é, lex loci delicti.
27

 Além 

disso, o art. 101, inc. I, do CDC estabelece como juízo competente o da residência do 

consumidor, em se tratando de uma relação jurídica de consumo. 

                                                
24 A globalização já está evidenciada em alguns julgados, como um do Superior Tribunal de Justiça, que 
condenou a empresa da mesma marca no Brasil a indenizar o consumidor, que adquiriu o produto no exterior. 
STJ REsp 63.981/SP – rel. originário Min. Aldir Passarinho Júnior, In: Revista de Direito do Consumidor, 
vol. 35, jul. – set. de 2000. p. 270 – 280: “Ementa: Na realidade atual, em que vivemos em um mundo de 
economia globalizada, as grandes corporações perderam a marca da nacionalidade para se tornarem empresas 
mundiais; assim, a empresa brasileira deve responder pelo defeito de mercadoria, da mesma marca, adquirida 
no exterior”. 
25 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 341 – 342: A autora descreve o conceito de DIPr na 
doutrina francesa, entendido como a “[...] ‘ciência que tem por objeto a regulação jurídica das relações 
internacionais de ordem privada’ ou ‘relações de ordem privada da sociedade internacional’, cujo objeto não 
seria apenas o estudo dos conflitos de leis no espaço, mas também os conflitos de jurisdição, os problemas de 
nacionalidade, condição jurídica dos estrangeiros e direito adquirido”. No entanto, a autora prefere a 
definição da escola italiana e alemã, ao definir DIPr como “[...] as regras, as normas, o desenvolvimento 
jurisprudencial e os princípios tendentes a indicar aplicável uma lei aos casos privados com conexão com 
mais de uma ordem jurídica, solucionando apenas indiretamente os chamados conflitos de leis no espaço, 
assim como todas as normas (materiais, de ajuda, qualificadoras e de aplicação imediata) que intervêm ou 
ajudam (Hilsfnormen) neste procedimento”. 
26 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Op. cit., p. 391: o autor sustenta que é impraticável aplicar a regra do 
art. 11 da LICC (locus regit actum), pois é impraticável determinar o local em que o ato foi praticado tendo 
em vista as novas tecnologias; portanto, este jurista conclui pela não aplicabilidade desta regra aos contratos 
eletrônicos. O que demonstra mais uma vez a fragilidade da LICC face às novas tecnologias. 
27 Em matéria de responsabilidade civil (e. g. de acidentes com produtos e serviços defeituosos), o critério, 
também, decorre do art. 9º da LICC, que deve, nestas hipóteses, ser interpretado como lex loci delicti, isto é, 
aplica-se a lei do lugar em que foi cometido o ato ilícito, ou lei do lugar em que aconteceu o dano e suas 
conseqüências. 
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Cláudia Lima Marques28 aponta o necessário diálogo entre a LICC e o 

CDC.29 No entanto, a jurista ressalta o fato de a LICC estar ultrapassada, promulgada em 

1942 e, por isso, não atende mais aos anseios da sociedade pós-moderna. 

A maior insuficiência da LICC diz respeito à efetiva proteção do 

consumidor no contexto do comércio eletrônico. Até mesmo as leis específicas sobre 

comércio eletrônico, analisadas no capítulo 1, não revelam a preocupação com o 

consumidor no contexto do comércio eletrônico (“protagonista olvidado”),30 pretendendo, 

inclusive, em algumas ocasiões excluir de seu âmbito de aplicação os contratos de 

consumo. 

Neste sentido, Cláudia Lima Marques31 enfatiza a necessidade de 

atualização da LICC, para que se adapte às relações de consumo, tendo em vista a efetiva 

proteção do consumidor. A jurista exemplifica que, nos termos do § 2º do art. 9º da LICC32 

(segundo o qual se reputa concluído o negócio onde residir o proponente) combinado com 

o art. 30 do CDC (que estabelece o fornecedor como proponente), chegar-se-ia ao 

resultado de que a lei aplicável seria a vigente na cidade em que o fornecedor tenha 

constituído sua sede.33 Esta situação contraria o próprio sistema de defesa do consumidor, 

que é a proteção da parte mais fraca (art. 4º, inc. I do CDC). 

Newton de Lucca34 pondera que o fato de se promulgar um novo Código 

Civil não implica na necessária promulgação de uma nova LICC. Todavia, o jurista 

concorda com Cláudia Lima Marques no sentido de ser necessário um novo complexo de 

normas de DIPr, tendo em vista o caráter do Dec.-lei 4.657/42, que é uma lex legum 

(sobredireito); e não uma norma de DIPr, especificamente. 

                                                
28 Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Op. cit., p. 121; ______. Confiança..., op. cit., p. 306: A 
autora critica o fato do novo CC/2002 não ter sido acompanhado por uma nova Lei de Introdução ao Código 
Civil; todavia, caberá à doutrina e à jurisprudência brasileira dar às regras da LICC vigente desde 1942 uma 
nova roupagem, para aceitar o “[...] pluralismo de métodos (conflituais e materiais) no Direito Internacional 
Privado brasileiro”. 
29 Sobre diálogo das fontes cf. MARQUES, Cláudia Lima. Diálogo entre o Código de defesa do Consumidor 
e o novo Código Civil: do “diálogo das fontes” no combate às cláusulas abusivas. Op. cit., 
30 Feliz expressão extraída da obra de ARRIGHI, Jean Michel. La Protección de los Consumidores y el 
Mercosur. In: Revista de Direito do Consumidor, vol. 2, jun. 1992. p. 124 – 136. p. 126: “Ni el Tratado de 
Montivideo de 1980 (Aladi) ni el Tratado de Asunción de 1991 (Mercosur) mencionam la palabra 
"consumidor". 
31 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor. Op. cit., p. 
334. 
32 “§ 2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.” 
33 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Op. cit., p. 128. 
34 Prefácio à obra MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 07 – 18. p. 14. 
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Quanto à contratação telemática internacional, conforme o art. 9º, caput da 

LICC,35 a lei aplicável é a do local onde o contrato foi celebrado (lex loci celebrationis). 

Além disso, o §2º deste mesmo dispositivo legal traz uma ficção jurídica, determinando 

que, nas hipóteses de contrato entre ausentes, considera-se celebrado o contrato onde o 

proponente reside. 

A efetivação desta regra enfrenta um primeiro obstáculo quando aplicada à 

contratação telemática, qual seja, a de se definir se a página na internet pode ser 

considerada um estabelecimento (virtual). 

Para Fábio Ulhoa Coelho36 a resposta é afirmativa. Para aqueles que apóiam 

esta tese, deve-se recorrer à sugestão de Ricardo Luis Lorenzetti,37 no sentido de aplicar a 

lei do local onde o domínio está registrado. 

No entanto, entendemos que a melhor solução é considerar o site tão-

somente como mais um elemento de identificação da empresa; porque a tecnologia atual 

possibilita registrar uma página na internet em determinado país, ainda que a atividade da 

empresa seja desempenhada em outro. 

Além dos elementos de conexão, tais como, o local da celebração, execução 

do contrato ou domicílio dos contratantes, no DIPr, prevalece a autonomia privada como o 

mais forte deles; contudo, a valoração extremada da autonomia privada não é a melhor 

solução. Neste sentido, advoga-se a tese de que a escolha da lei aplicável e do foro 

competente só pode prevalecer, nas relações de consumo, quando forem mais benéficos ao 

consumidor.38 

Todavia, já mencionamos a polêmica em torno da validade da cláusula 

eletiva de foro, de escolha da lei aplicável e cláusula compromissória na contratação 

telemática (subcapítulos 4.7.4, 4.7.5 e 4.7.6), onde se constatou a fragilidade das 

estipulações, notadamente, nos contratos de adesão. Nestas circunstâncias, a autonomia da 

vontade deixa de ser um forte elemento de conexão, podendo ser desconsiderada pelos 

tribunais em determinado caso concreto. 

                                                
35 “Art. 9º - Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.” 
36 O estabelecimento virtual e o endereço eletrônico. Disponível em: < 
http://www.ulhoacoelho.com.br/html/acad/pdf/2_-_O_Estabelecimento_Virtual.pdf>. Acesso em 10 de jan. 
de 2009. 
37 Comércio..., op. cit., p. 325. 
38 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Op. cit., p. 130; SANTOS 
LUCON, Paulo Henrique dos. Competência no comércio e no ato ilícito eletrônico. In: DE LUCCA, Newton; 
SIMÃO FILHO, Adalberto. (coords.) Direito e Internet: aspectos jurídicos relevantes. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005. pp. 389 -410. p. 397. 
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Além disso, já mencionamos que o CDC deve ser considerado norma de 

ordem pública (art. 1º do CDC e art. 5º, XXXII da CF/88 c/c art. 48 do ADCT), portanto, 

sua aplicação não pode ser derrogada pelas partes. E assim, deve-se atentar à posição de 

Cláudia Lima Marques39 quando afirma que: 

 

[...] o nível de defesa do consumidor, alcançado pelo Código de Defesa 
do Consumidor, é considerado, em face da sua origem constitucional 
(art. 48 do DCT), como obrigatório a tutelar os brasileiros e estrangeiros 
(pessoas físicas) residentes no Brasil, standard mínimo de “defesa do 
consumidor,” que leva à aplicação imediata destas normas tutelares, 
que, porém, não impedem que outras normas estrangeiras sejam 
aplicadas, se assegurarem um nível superior de defesa ao alcançado 
pelo Código de Defesa do Consumidor. [...] cabe especificar que as 
chamadas “leis de aplicação imediata” são leis básicas de segurança do 
mercado ou sociedade [...] leis para nacionais e estrangeiros e para todas 
as relações privadas, sem necessidade de antes passarem pelo método 
clássico do DIPr., da indicação de uma lei aplicável. Esta própria lei 
“de aplicação imediata” ou lei de “polícia” tem pretensões de aplicação 
genérica e extraterritorial sempre, não importando se são leis de Direito 
Privado ou Público, uma vez que positivam fortes interesses de 
organização da sociedade nacional. 

 

Então a questão que deve ser respondida é se o inc. I do art. 101 do CDC 

regula não somente as relações nacionais; mas as internacionais também, incorporando-o 

ao DIPr. 

A resposta é afirmativa, ou seja, o dispositivo acima mencionado é lei 

especial a regular todas as relações de consumo, seja as de caráter nacional ou 

internacional. Portanto, este dispositivo é sim um elemento de conexão consoante o 

sistema jurídico brasileiro. 

O domicílio do consumidor é, inclusive, o elemento de conexão eleito pela 

Convenção de Roma de 1980,
40 cujo art. 5.3 estabelece: 

 

3. Notwithstanding the provisions of Article 4, a contract to which this 
Article applies shall, in the absence of choice in accordance with Article 
3, be governed by the law of the country in which the consumer has his 
habitual residence if it is entered into in the circumstances described in 
paragraph 2 of this Article. 

 

                                                
39 Confiança…, op. cit., p. 447 – 448. 
40 “Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19 June 
1980 (80/934/EEC)”. In: Official Journal L 266 , 09/10/1980 p. 0001 – 0019. 
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Em suma, o domicílio do consumidor tem sido o elemento de conexão 

geralmente utilizado pela legislação internacional, e. g. o Protocolo de Santa Maria (cf. 

subcapítulo 1.3.5.4).41 Este é o critério defendido pela doutrina,42 que sustenta a aplicação 

analógica do art. 101, inc. I, do CDC. 

Para eliminar quaisquer dúvidas, Cláudia Lima Marques43 propõe a criação 

de uma “Convenção Interamericana de Direito Internacional Privado sobre a lei aplicável 

a alguns contratos e relações de consumo”, para fixar o domicílio do consumidor como o 

elemento a definir a lei aplicável e a jurisdição. Sugerindo uma possível redação sobre 

“proteção contratual” (art. 2º):44 

 

1. Os contratos e as transações envolvendo consumidores, especialmente 
os contratados a distância, por meios eletrônicos, de telecomunicações 
ou por telefone, estando o consumidor em seu país de domicílio, serão 
regidos pela lei deste país, ou pela lei mais favorável ao consumidor, 
escolhida entre as partes, se lei do lugar da celebração do contrato, lei do 
lugar da execução do contrato, lei da prestação característica, ou lei do 
domicílio ou sede do fornecedor de produtos e serviços. 

 

O CDC já foi aplicado à empresa estrangeira pelo antigo 1º Tribunal de 

Alçada Civil do Estado de São Paulo,45 cujo teor da ementa é: 

 

Ementa da Redação: A norma do art. 129 do CC não se aplica ao 
consumidor de serviços telefônicos, pois a telefonia visa precipuamente 
a comunicação, devendo as empresas estrangeiras fornecedoras dos 
serviços denominados “tele-sexo DDI” se submeterem à lei brasileira, 
notadamente o prevalecente Código de Defesa do Consumidor, de ordem 
pública e de interesse social, que veda a prestação de serviço sem 
solicitação prévia, denominando esse procedimento de prática abusiva e 
excluindo a obrigação de pagamento, nos termos dos arts. 1º e 39, III, e 
par. ún., da Lei 8.078/90. 

 

                                                
41 Este Protocolo não está em vigor conforme noticia MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 
435: “Este Protocolo não está em vigor, pois seu art. 18 estabelece que tal protocolo “[...] só entraria em 
vigor depois de terminados os trabalhos de ‘unificação’ da CCM, isto é, findo o hoje superado ‘Regulamento 
Comum de Defesa do Consumidor em sua totalidade’, o que nunca aconteceu. [...] O futuro do Protocolo de 
Santa Maria é incerto. Melhor seria para os consumidores do Mercosul que ele fosse reativado mesmo com o 
seu texto atual”; cf. Conclusões do V Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor em Belo Horizonte, em 
2000. In: Revista de Direito do Consumidor, vol. 35, p. 265 e ss: a favor da aprovação urgente do referido 
Protocolo.  
42 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Op. cit., p. 131 – 132; 
LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Op. cit., p. 392.. 
43 Confiança... op. cit., p. 319. 
44 Idem ibidem, p. 474. 
45 Ap. 771.681-4 – 10ª Câm. – j. 24.11.1998 – rel. designado Juiz Antonio de Pádua Ferraz Nogueira, j. 
24.11.1998. In: Revista dos Tribunais, ano 88, vol. 765, julho de 1999. p. 231 – 234. 
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Em síntese, diante de uma relação jurídica entre particulares, em igualdade 

de condições, as regras de DIPr (art. 9º da LICC) são plenamente aplicáveis; no entanto, 

estes critérios devem ser dialogados com o inc. I, art. 101 do CDC, que impõe o domicílio 

do consumidor (autor). 

 

 

5.3 Tendências do Direito Internacional Privado face às inovações do 

comércio eletrônico 

 

O comércio eletrônico enseja uma nova realidade que requer uma aplicação 

diferenciada das regras de DIPr. Constatou-se que a evolução dos critérios do Common 

Law, a lei aplicável e o Tribunal competente são definidos pelo local ao qual se destinou 

todas as atividades do fornecedor (“targeting test”). 

Este critério vai ao encontro da tendência internacional em estabelecer o 

domicílio do consumidor como elemento de conexão predominante no contexto das 

relações de consumo. 

Os rígidos critérios adotados pelas regras de DIPr tradicionais não se 

adéquam às inovações trazidas pela internet. Assim, a autonomia privada é substituída pelo 

critério legal que tutela a parte mais vulnerável, no caso: o consumidor. 

No comércio eletrônico, o fornecedor deve suportar os riscos do negócio, 

quando ele opte em disponibilizar seus produtos e serviços em escala global (“cujus 

commodum eius periculum”). Este risco é a aplicação da lei mais favorável ao consumidor, 

quando houver dúvida acerca da lei aplicável. 

Esta é a posição de Cláudia Lima Marques:46 

 

Assim, se a conclusão do contrato for precedida por um convite ou 
indução ao negócio dirigido a ele ou genérico por meio da publicidade, e 
o consumidor realizou no Brasil todas as medidas necessárias de sua 
parte para a conclusão do contrato (aceitação válida), a lei brasileira 
possui contatos mais próximos e deve ser aplicada ao contrato 
internacional de consumo, de forma a favorecer o contratante mais fraco. 
Deve ser um risco profissional do fornecedor, o qual se utiliza destas 
tecnologias novas e deste tipo de marketing à distância, o eventual uso 
das normas imperativas ou de aplicação imediata do país do domicílio ou 
residência habitual do consumidor, no qual a oferta à distância resultou 
em contratação. 

                                                
46 Confiança…, op. cit., p. 450. 
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Concordamos com esta posição, para defender a flexibilização dos rígidos 

critérios adotados pelo DIPr brasileiro. No entanto, a melhor solução é buscar atingir o 

grau máximo na uniformização das regras aplicáveis ao comércio eletrônico, notadamente, 

quanto a alguns pontos específicos e polêmicos; porque, assim, na prática, não haverá 

prejuízo às partes ao adotar uma lei em detrimento de outra. Além disso, a uniformização 

contribui para a análise dos riscos pelos contratantes, fator importante à segurança jurídica. 
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CAPÍTULO 6 

 

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS 

RELAÇÕES JURÍDICAS DE CONSUMO ELETRÔNICAS 

 
“Não obstante a afirmação de Evan Shwartz no sentido de que a 

internet seja uma espécie de “terreno digital onde as regras de negócio 

são freqüentemente diferentes das que conhecíamos no passado”, tenho 

repetido, desde as primeiras palestras que proferi sobre o tema – pelo 

menos no que toca ao âmbito das relações de consumo -, que a 

aplicação da legislação consumerista às relações jurídicas de consumo 

celebradas via internet é plena, conquanto isso não signifique afirmar, 

absolutamente, seja ela suficiente.” 
 
DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos da contratação informática e 

telemática. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 110. 
 

 

Conforme salientado na Introdução desta obra, a internet foi, 

originariamente, idealizada para o uso em operações militares. No entanto, com o passar 

dos anos, o desenvolvimento tecnológico demonstrou que este meio de comunicação pode 

ser aplicado nas negociações, representando inúmeras vantagens. Por isso, a comunicação 

eletrônica de dados (e. g. EDI) passou a ser utilizada pelas empresas, originando a relação 

jurídica denominada “business-to-business” (B2B).1 

Contudo, atualmente, as negociações mediante o uso da internet não estão 

mais restritas às operações empresariais. Logo, perceberam-se os benefícios deste meio de 

comunicação para distribuir produtos e serviços em nível global. Em outras palavras, as 

empresas, já com o domínio da nova tecnologia, passaram a utilizá-la no mercado de 

consumo, com o fim de ofertar e concluir contratos à distância e em massa com o 

consumidor (destinatário final). Esta relação é denominada, por sua vez, “business-to-

consumer” (B2C).2 

Devido ao predomínio das relações inter-empresariais, surgiu a discussão 

acerca da aplicação do CDC às transações entre fornecedor e consumidor online. Além 
                                                
1 BENEVIDES DE CARVALHO, Rodrigo. A internet e as relações de consumo. In: SHOUERI, Luis 
Eduardo (org.). Internet: o direito na era virtual. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 95 - 109. p. 96: define 
B2B como “o comércio eletrônico praticado entre empresas, envolvendo a comercialização de produtos e 
prestação de serviços entre produtores, fabricantes, fornecedores e importadores, sem a participação direta do 
consumidor final”. 
2 Idem ibidem, p. 97: define B2C como “os negócios efetuados através da Internet entre as empresa, na 
qualidade de produtoras, fabricantes, fornecedoras e etc., e o consumidor final, destinatário derradeiro dos 
respectivos produtos ou serviços”. 
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disso, o CDC não menciona as novas tecnologias em seus dispositivos. O que nos leva a 

indagar se este instrumento jurídico continua a desempenhar um efetivo papel na tutela da 

parte mais vulnerável (o consumidor) no contexto do comércio eletrônico.3 

Quanto à primeira indagação, ou seja, se o CDC é ou não aplicado às 

transações eletrônicas, a doutrina apressou-se a responder afirmativamente.4 

Este entendimento tem sido adotado pela jurisprudência, muito embora, em 

estágio embrionário, mas que vale a pena citar a seguinte ementa para ilustrar tal aplicação 

pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:5 

 

EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. 
INTERNET. EMPRESA QUE REALIZA O ANÚNCIO E 
INTERMEDIA A NEGOCIAÇÃO ENTRE OS CONSUMIDORES, 
OFERECENDO DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. PRODUTO 
ENVIADO E IMPAGO. FRAUDE AO ACUSAR O PAGAMENTO, 
APTA A ILUDIR O VENDEDOR. RESPONSABILIDADE DA 
EMPRESA INTERMEDIADORA. 1. Primeiramente, afasta-se a 
alegação de nulidade. O conjunto probatório é suficiente para o deslinde 
do feito. Deste entendimento, contrariamente ao afirmado pela ré, não 
decorre nenhuma violação aos princípios da isonomia, do contraditório e 
da ampla defesa. 2. Igualmente inocorrente a propalada incompetência 
do Juizado Especial, em face da (suposta) necessidade de perícia. Ora, 
falha na prestação de serviço decorrente de comércio eletrônico é 
matéria recorrente no JEC, sendo os feitos deslindados com base nas 
provas coligidas nos autos. 3. Legitimada passivamente se encontra a ré 
que qualifica seus clientes, serve de intermediária para pagamentos, 
cobra comissões, integrando assim a cadeia de fornecedores de serviço. 
4. Restou comprovado nos autos que o autor foi vítima de fraude 
perpetrada por terceiro, o qual, falsificando e-mail, confirmou ao autor, 
vendedor, a efetivação do pagamento feito pelo comprador. Se fraude 
houve no serviço de comércio eletrônico administrado pela ré é porque o 
serviço por ela oferecido não apresenta a segurança que o consumidor 
legitimamente espera. 5. Não há que se falar em culpa exclusiva da 
vítima, aqui autor, por não ter percebido que o e-mail a ele enviado 
não teria sido remetido pela ré, porquanto não prestou esta a devida 
informação no sentido de alertar o consumidor do serviço sobre a 
identificação do e-mail (art.6º, III, do CDC). 6. Pela falha na 

                                                
3 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 59: “Efetivamente, a distância física, a imaterialidade 
do meio eletrônico, a atemporalidade e a internacionalidade eventual da contratação, dificultam a eficácia do 
uso dos instrumentos tradicionais de proteção dos consumidores, quais sejam, o direito à informação 
redobrada, o direito de arrependimento ou rescisão sem causa facilitada, a garantia legal do produto e serviço, 
quanto a vícios e defeitos, a imposição de prazos para o cumprimento das obrigações pelos fornecedores, o 
combate às cláusulas abusivas, a proteção dos dados pessoais e privacidade, a lealdade nas cobranças, etc.” 
4 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 59; BENEVIDES DE CARVALHO, Rodrigo. Op. cit., p. 
100 - 101; SANTOLIM, Cesar Viterbo Matos. Os princípios de proteção do consumidor e o comércio 
eletrônico no direito brasileiro. In: Revista de Direito do Consumidor, vol. 55, julho – setembro de 2005. p. 
53 – 84. p. 84; MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., passim; DE LUCCA, Newton. Aspectos... 

op. cit., p. 110; LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Op. cit., p. 393.. 
5 Recurso Cível Nº 71001408822, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria José 
Schmitt Santanna, Julgado em 30/01/2008. 
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informação prestada, tornou a ré o serviço inseguro, devendo ser 
responsabilizada nos termos do art.14, §1º, do CDC. 4. O valor do 
dano material experimentado pelo autor restou comprovado nos autos. A 
documentação acostada pelo autor, referente à oferta de seu Notebook 
Apple IBook junto ao site da ré (fls. 10/14) é apta a comprovar o valor 
da mercadoria, bem como as notas de fls. 15 e 20 que comprovam o 
pagamento do envio do produto via sedex e da comissão paga a ré-
recorrente. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 
(grifo nosso) 

 

Concordamos com este posicionamento, pois o Legislador consumerista foi 

claro ao determinar os sujeitos da relação jurídica de consumo nos arts. 2º 6 e 3º 7 do CDC. 

Restando, então, o estudo sobre a amplitude do conceito da figura jurídica 

do consumidor, de um lado; e do fornecedor, do outro. O que será ressaltado a seguir. 

Após a constatação da aplicação do CDC às transações eletrônicas, resta 

responder à segunda indagação sobre a adequação dos seus dispositivos à nova realidade 

trazida pelas novas tecnologias. 

Acerca desta questão pontual, já manifestamos a adequação da página na 

internet como uma oferta nos termos do art. 30 do CDC (subcapítulo 4.3.1). Assim, nos 

termos do art. 35 do CDC, os interesses do consumidor estão tutelados, cabendo ao 

consumidor a escolha entre a execução específica, cujo objeto seja o cumprimento da 

oferta; ou um produto ou prestação equivalente; ou, ainda, rescindir o contrato mediante o 

pagamento das perdas e danos. 

Ressalte-se, entretanto, a precária tutela do consumidor com relação às 

especificidades da contratação à distância. Melhor teria sido a descrição desta técnica 

contratual, como o faz a Diretiva 97/7/CE,8 dando ênfase ao direito de informação 

consoante a nossa análise feita no subcapítulo 1.2.4.2. O tratamento mais técnico dos 

contratos à distância e dos contratos realizados fora do estabelecimento comercial implica, 

inclusive, na melhor disciplina sobre o direito de arrependimento previsto no art. 49 do 

CDC, que é analisado infra.  

                                                
6 “Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final.” 
7 “Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 
serviços: § 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º. Serviço é qualquer 
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” 
8 A União Européia distingue, claramente, o contrato à distância do contrato realizado fora do 
estabelecimento comercial (este disciplinado pela Diretiva 85/577/CEE). 
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Em suma, afirmado que o CDC é instrumento que regula qualquer relação 

de consumo, o que não pode ser diferente no contexto do comércio eletrônico, passa-se à 

análise dos protagonistas da relação jurídica de consumo, levando em consideração as 

especificidades das novas tecnologias. 

 

  

6.1 A figura jurídica do consumidor na era digital 

 

A figura jurídica do consumidor está definida no art. 2º do CDC. Além 

desta definição, equipara-se a consumidor, a coletividade de pessoas que intervenha nas 

relações de consumo (par. único do art. 2º) 9; as vítimas do evento (art. 17 do CDC) 10; e as 

pessoas expostas às práticas comerciais disciplinadas pelo capítulo V (art. 29 do CDC) .11 

Aplicando estes conceitos às novas tecnologias, Cláudia Lima Marques12 

aponta algumas características do consumidor na era digital, in verbis: 

O sujeito consumidor é agora um destinatário final contratante (art. 2º. 
do CDC), um sujeito “mudo” na frente de um écran, em qualquer tempo, 
em qualquer língua, com qualquer idade, identificado por uma senha 
(PIN), uma assinatura eletrônica (chaves-públicas e privadas), por um 
número de cartão de crédito ou por impressões biométricas, é uma 
coletividade de pessoas, que intervém na relação de consumo (por 
exemplo, recebendo o compact disc (CD) de presente, comprado por 
meio eletrônico, ou o grupo de crianças que está vendo o filme baixado 
por Internet, ex vi parágrafo único do art. 2º. do CDC) ou a coletividade 
afetada por um spam ou marketing agressivo (art. 29 do CDC) ou todas 
as vítimas de um fato do serviço do provedor de conteúdo, que enviou 
um vírus “destruidor” por sua comunicação semanal, ou todas as pessoas 
cujos números da conta corrente ou do cartão de crédito e senha foram 
descobertos pelo hacker ou cracker que atacou o computador principal 
do serviço financeiro, ou do fornecedor de livros eletrônicos (e-books) – 
art. 17 do CDC. 

 

A extensão da figura jurídica do consumidor depende da corrente adotada, 

isto é, a corrente maximalista ou finalista. 

Segundo o conceito de consumidor adotado pelos adeptos à teoria 

finalista,13 consumidor restringe-se à pessoa que utiliza o bem como “destinatário final”, 

caracterizando-se, negativamente, por ser o indivíduo “não-profissional”. 

                                                
9 “Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 
intervindo nas relações de consumo.” 
10 “Art. 17 - Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.” 
11 “Art. 29 - Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 
determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.” 
12 Confiança..., op. cit., p. 63. 
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Para esta corrente a tutela do consumidor só será legítima tendo em vista a 

vulnerabilidade da parte consumidora (art. 4º, I), ou seja, o CDC visa a reequilibrar a 

relação entre consumidores e fornecedores. Por isso, só caberia esta proteção para o 

indivíduo que adquira produtos ou utilizem serviços para o uso próprio ou de sua família. 

Deixando à margem desta proteção o “consumidor-profissional”. Esta teoria evoluiu para 

admitir como consumidora a pessoa jurídica, desde que reconhecidamente vulnerável no 

caso concreto.14 

Esta última posição nos parece a mais acertada, pois o art. 2º do CDC não 

exclui a pessoa jurídica do conceito de consumidor, sendo que o art. 4º, inc. I do CDC 

estabelece como ratio da tutela jurídica do consumidor, a sua vulnerabilidade. Portanto, as 

pequenas e médias empresas, que atuem fora de sua atividade, diante de uma grande 

empresa (multinacional), encontrar-se-ão em flagrante desequilíbrio, o que requer a 

intervenção estatal no sentido de se buscar a igualdade real ou substancial entre os 

contratantes. Este é um fator relevante na sociedade de informação, haja vista que a 

produção de software concentra-se em duas grandes empresas, a saber: Microsoft e Apple. 

Diversamente, os adeptos à teoria maximalista15 defendem que o conceito 

de consumidor deve ser o mais amplo possível, justificando-se no fato de que o CDC visa à 

imposição de regras morais às relações de consumo; portanto, o CDC é antes de tudo um 

Código geral sobre consumo. Em outras palavras, os maximalistas defendem que a 

expressão “destinatário final” deve ser entendida em seu aspecto fático, ou seja, basta a 

retirada do produto ou serviço do mercado de consumo. 

Na sociedade da informação, a vulnerabilidade do consumidor atinge níveis 

jamais imaginados. Os fornecedores de produtos e serviços informáticos detêm o domínio 

técnico, além disso, em alguns casos, o domínio econômico também.16 

                                                                                                                                              
13 DE LUCCA, Newton. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à atividade bancária. In: Revista 

de Direito do Consumidor, vol. 27, jul. – set., 1998. p. 78 - 87. p. 84: “A prevalecer a teoria finalista – que 
nos parece claramente a mais acertada em matéria de Direito do Consumidor -, o aspecto teleológico da 
proteção ao Código se sobrepõe aos demais.”; MARQUES, Cláudia Lima. Contratos..., op. cit., p. 287.  
14 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos e. O conceito jurídico de consumidor. In: Revista dos 

Tribunais, ano 77, vol. 628, fevereiro de 1988. p. 69 – 79. p. 77; DONATTO, Maria Antonieta Zanardo. 
Proteção ao consumidor: conceito e extensão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994; NOBRE JÚNIOR, 
Edilson Pereira. A proteção contratual no Código do Consumidor e o âmbito de sua aplicação. In: Revista de 

Direito do Consumidor, n. 27, jul. - set. de 1996. p. 55 - 77. p. 76. 
15 MARINS, James. Proteção contratual do CDC a contratos interempresariais, inclusive bancários. In: 

Revista de Direito do Consumidor, n. 18, abr. – jun. de 1996. p. 94 - 104. p. 104. 
16 Confiança..., op. cit., p. 72; DE LUCCA, Newton. Aspectos..., op. cit., p. 26. 
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Em suma, a melhor posição é a que abranda a teoria finalista para considerar 

“consumidor” a pessoa física ou jurídica que adquira produtos ou serviços como 

destinatário final, verificada a vulnerabilidade e hipossuficiência no caso concreto. 

 

 

6.1.1 Extensão da proteção consumerista às pequenas e médias empresas 

 

Diante do desnível de poder econômico entre as duas grandes 

multinacionais, que dominam o mercado informático, faz-se necessária uma reavaliação da 

extensão da figura jurídica do consumidor, para abranger as pequenas e médias empresas 

que se submetem aos contratos impostos pelas primeiras. 

Assim, devem-se incluir as pequenas e médias empresas na equiparação à 

figura jurídica do consumidor nos termos dos arts. 17 e 29 do CDC.17 Por exemplo, na 

hipótese das pequenas e médias empresas sofrerem dano decorrente de vício do produto ou 

serviço ou expostas às práticas comerciais, elas fazem jus à tutela jurídica consumerista. 

Isto porque a finalidade da lei foi, justamente, criar estas equiparações para dar efetiva 

proteção ao maior número de direitos violados (evitando o fenômeno da “litigiosidade 

contida”). 

Além destas hipóteses, ressalte-se o fato das normas do CDC destinarem-se 

à proteção do mais fraco. Neste sentido, Adalberto de Souza Pasqualotto18 defende um 

conceito aberto de consumidor, que seria caracterizado no caso concreto. O jurista 

fundamenta sua posição na mudança da realidade, ou seja, o CDC foi idealizado para as 

relações travadas entre um fornecedor (detentor de grande parcela de poder econômico) e 

um consumidor (indivíduo da classe média). Todavia, é muito comum, por exemplo, 

acontecer uma inversão em que o fornecedor seja um agricultor (familiar) que forneça 

hortaliças a uma empresa. A doutrina já defendia a aplicação do CDC às pessoas jurídicas, 

desde que estas atuassem fora de sua atividade.19 

Esta situação é muito corriqueira na atual sociedade da informação, cujo 

controle está em apenas duas grandes empresas. Neste caso, defendemos a extensão da 

figura jurídica do consumidor para abranger as pequenas e médias empresas, em flagrante 

situação de vulnerabilidade, excluída tão-somente quando forem intermediárias entre os 

                                                
17 Op. cit. p. 99. 
18 Conceitos fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. Op. cit., p. 51 - 52. 
19 ZANELLATO, Marco Antônio. Op. cit., p. 40; MARQUES, Cláudia Lima. Contratos... op. cit., p. 298. 
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grandes fornecedores e o mercado de consumo. Exemplo, uma pequena ou média empresa 

de informática, que adquire um software da Microsoft a ser utilizado no gerenciamento de 

dados de seu quadro funcional deve ser compreendida no conceito de consumidor. No 

entanto, caso esta mesma empresa adquira um software (atacado) para repassá-lo ao 

mercado de consumo (varejo), então, ela é uma mera distribuidora, ou às vezes, 

importadora, solidariamente responsável nos termos do art. 18 do CDC. 

Este entendimento foi incorporado no art. 2º, inc. I da Ley Federal do 

México, cuja redação foi dada na reforma de 2004: 20 

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta 
como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende 
también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, 
almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos 
en procesos de producción, transformación, comercialización o 
prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se 
refieren los artículos 9921 y 11722 de esta ley. 
 
Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para 
integrarlos en procesos de producción o de servicios a terceros, sólo 
podrán ejercer las acciones a que se refieren los referidos preceptos 
cuando estén acreditadas como microempresas o microindustrias en 
términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal, respectivamente y conforme a 
los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta ley. 

 
Para tanto, deve-se entender necessário que a pequena e média empresa 

comprove a efetiva vulnerabilidade e hipossuficiência para justificar a aplicação do CDC, 

consoante a jurisprudência gaúcha. 23 

Completando este raciocínio, Luiz Gastão Paes de Barros Leães24 aponta 

que apesar de certos doutrinadores não conferir proteção aos consumidores intermediários 

(pessoas jurídicas), esta proteção será lícita quando estes consumidores atuarem “à margem 

de sua atividade empresarial”; este, aliás, tem sido o entendimento predominante no 

                                                
20 Disponível em: < http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113.pdf>. Acesso em 16 de out. de 2008. 
21 Idem ibidem: “ARTÍCULO 99.- La Procuraduría recibirá las quejas o reclamaciones de los consumidores 
con base en esta ley, las cuales podrán presentarse en forma escrita, oral, telefónica, electrónica o por 
cualquier otro medio idóneo cumpliendo con los siguientes requisitos: […]” 
22 Idem ibidem: “ARTÍCULO 117.- La Procuraduría podrá actuar como árbitro entre consumidores y 
proveedores cuando los interesados así la designen y sin necesidad de reclamación o procedimiento 
conciliatorio previos, observando los principios de legalidad, equidad y de igualdad entre las partes.” 
23 TJRS, AI 597036102, j. 29.04.1997, Des. Antonio Janyr Dall’Agnol Júnior, in: Revista de Jurisprudência 

do TJRGS, vol. 184, p. 186. cf. MARQUES, Cláudia Lima. Contratos..., op. cit., p. 298 – 299. 
24 As relações de consumo e o crédito ao consumidor. In: Revista de Direito Mercantil, nova série, ano XXX,  
vol. 82. p. 13 - 23. p. 17. 
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Direito Comparado. De forma que se devem distinguir os bens que a empresa adquire a 

título de insumo (para repassar ao mercado de consumo), dos bens adquiridos pela empresa 

para uso pessoal ou privado. Neste último caso, haveria a proteção do consumidor pessoa 

jurídica (empresa), uma vez que se submeteu aos controles do meio de produção dos 

fornecedores daqueles bens. 

Concordamos com Maria Antonieta Zanardo Donato25 que afirma o 

enquadramento das pessoas jurídicas no conceito de consumidor, levando em consideração 

se o produto ou serviço por elas adquirido é ou não “imprescindível ou indispensável” a 

sua atividade. Na primeira hipótese, não seria lícito aplicar as normas do CDC, pois este 

consumidor (pessoa jurídica) fatalmente repassará estas despesas ao consumidor. Na 

segunda hipótese, podem-se aplicar as normas em defesa do consumidor, porque, não 

sendo essencial à atividade empresarial, considera-se um bem de consumo. Devendo-se 

reconhecer a vulnerabilidade destas pessoas jurídicas quando estiverem no papel de 

consumidor. 

 

 

6.2 A figura jurídica do fornecedor na era digital 

 

A figura do fornecedor é definida no art. 3º do CDC, que diz ser fornecedor 

para fins do referido diploma legal: “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. Note-

se que a definição pretendeu ser a mais ampla possível, e não se excluem as pessoas 

físicas, notadamente, os profissionais liberais (haja vista o § 4º do art. 14 do CDC). Não se 

excluem, também, os entes públicos, como os da administração pública indireta 

(autarquias, fundações, etc.). Incluem-se, também, os entes despersonalizados como, por 

exemplo, as sociedades de fato e quaisquer formas de cooperação ou atividade em comum. 

É importante ressaltar que não há distinção entre nacionais ou estrangeiros. 

Contudo, o fornecedor, na era digital, caracteriza-se, nas palavras de Cláudia 

Lima Marques26 por ser: 

 

                                                
25 Op. cit., p. 88. 
26 Confiança..., op. cit., p. 63. 
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[...] um ofertante profissional automatizado e globalizado, presente em 
uma cadeia sem fim de intermediários (portal, website, link, provider, 
empresas de cartão de crédito etc.), um fornecedor sem sede e sem 
tempo (a oferta é permanente, no espaço privado e no público), um 
fornecedor que fala todas as línguas ou usa a língua franca, o inglês, e 
utiliza-se da linguagem virtual (imagens, sons, textos em janelas, textos 
interativos, ícones etc.) para marketing, negociação e contratação. 

 

Sendo assim, o fenômeno das redes contratuais torna-se uma característica 

marcante do comércio eletrônico, como já foi mencionado no capítulo 4. O CDC 

responsabiliza tanto o fornecedor imediato ou direto (comerciante ou ofertante do produto 

ou serviço), bem como o fornecedor mediato ou indireto (fabricante, produtor, construtor, 

importador, montador, criador, transformador, exportador, distribuidor, etc.). Sendo assim, 

mesmo os agentes intermediários responderão, solidariamente, pelo fato do produto nos 

termos do art. 18 do CDC. 

Os provedores de acesso à internet responsabilizam-se pela qualidade na 

prestação do serviço; no entanto, ainda permanece discutível sua responsabilização pelo 

conteúdo das informações.27 Devido à inviolabilidade de correspondência aplicada 

analogicamente ao e-mail, o provedor fica impossibilitado de fiscalizar o conteúdo das 

mensagens eletrônicas. E, por isso, não pode ser responsabilizado. Contudo, eles devem 

tomar todas as cautelas, advertindo os consumidores, sobre as informações de conteúdo 

ilícito.28 

Constata-se a maior complexidade das relações jurídicas telemáticas, o que 

trouxe algumas inquietações a serem resolvidas pela doutrina e jurisprudência. 

 

 

 

 

 

                                                
27 DE LUCCA, Newton. Títulos e contratos eletrônicos: o advento da Informática e suas conseqüências para 
a pesquisa jurídica. In: ______; SIMÃO Filho, Adalberto. (coords.) Direito e Internet: aspectos jurídicos 
relevantes. 1ª reimp. Bauru (SP): Edipro, 2001. p. 21 - 100. p. 60: “Provedor é aquele que presta, ao usuário, 
um serviço de natureza vária, seja franqueando o endereço na Internet, seja armazenando e disponibilizando 
o site para a rede, seja prestando e coletando informações etc.” 
28 FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. Op. cit., p. 250 – 251: a autora ressalta a necessidade de limitar a 
responsabilização dos provedores, caso contrário, ou seja, a responsabilização ilimitada inviabiliza esta 
atividade empresária; cf. conclusões do V Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor em Belo 
Horizonte, em 2000. op. cit., p. 497. 
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6.3 Conceito de bens e serviços na era digital 

 

O elemento objetivo da relação jurídica de consumo são os chamados bens 

de consumo, ou seja, aqueles que se destinam “à satisfação de uma necessidade imediata, a 

qual, via de regra, exaure o próprio bem, eliminando-lhe a substância”.  Distinguindo-se 

dos bens de capital ou de insumo, que retornam ao mercado de consumo (utilizados como 

meios de produção).29 

Para que um bem (gênero) seja considerado um produto (espécie), deve-se 

enquadrar na atividade finalística do fornecedor.30 

A definição legal de produto está no § 1º do art. 3º do CDC,31 que deixa 

clara a possibilidade do produto ser um bem imaterial. Aliás, esta é a regra na sociedade da 

informação. Portanto, a doutrina afirma que o software pode ser considerado um bem de 

consumo,32 desde que seja adquirido ou utilizado para satisfazer as necessidades pessoais 

do consumidor e de sua família ou de seu pequeno ou médio negócio, haja vista as 

ponderações acima mencionadas. 

Além de produto, o § 2º do art. 3º do CDC33 traz o conceito de serviço. Na 

verdade, há muita oferta de prestação de serviços online, como traduções, serviços de e-

mail, de acesso à internet, etc. 

Estes produtos e serviços devem ser distribuídos ou prestados mediante 

remuneração, para que as normas do CDC incidam na relação; caso contrário, ou seja, as 

amostras grátis não são disciplinadas por este diploma legal (art. 39, inc. III c/c parágrafo 

único do CDC). No entanto, deve-se entender que o termo “remuneração” compreende a 

“direta” e “indireta”. Neste sentido, é incontestável a remuneração indireta que beneficia os 

provedores de acesso ao serviço de e-mail, por exemplo, a Google que oferece este serviço 

mediante o Gmail, haja vista as milionárias transações acionárias referente às ações destes 

provedores.34 Concordamos com a doutrina35 para reafirmar a desnecessidade de a 

                                                
29 Sobre isto conferir: PASQUALOTTO, Adalberto. Op. cit., p. 50. 
30 DE LUCCA, Newton. Direito do Consumidor: teoria geral da relação jurídica de consumo. 2. ed. São 
Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 150. 
31 “§ 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.” 
32 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança..., op. cit., p. 84. 
33 “§ 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 
de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista.” 
34 “As ações da Google subiram US$ 6,85 (2,3%), para US$ 304,10. Esse preço é três vezes maior do que em 
agosto do ano passado, quando a empresa começou na bolsa com o valor de US$ 85 dólares por título. A 
capitalização de mercado da Google, criada em 1998 como um site de buscas na internet, é de US$ 84,5 
bilhões. Com esse valor, a empresa supera outra grande companhia da área, a Time Warner, que tem valor na 



 597 

remuneração ser pecuniária. Portanto, os serviços e produtos oferecidos online, 

gratuitamente, podem estar inseridos no conceito legal desde que se constate, no caso 

concreto, a remuneração indireta, e. g. anúncios publicitários.36 

 

 

6.4 Direito de arrependimento nas transações eletrônicas 

 

O direito de arrependimento adquire enorme relevância na contratação 

telemática, já caracterizada pela contratação à distância. O art. 49 do CDC37 estabelece o 

prazo de 07 (sete) dias a contar da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço; no 

entanto, a aplicação do dispositivo restringe-se à contratação fora do estabelecimento 

comercial, a exemplo, da contratação por telefone (Telemarketing) e a domicílio (door-to-

door). 

Este dispositivo apresenta uma atecnia, a nosso ver, quanto à restrição 

mencionada. Ele deveria indicar sua aplicação tanto na hipótese de contratação fora do 

estabelecimento comercial, quanto na contratação à distância. Ora a contratação telemática 

é marcada pela contratação à distância, o que pode levar ao primeiro questionamento deste 

dispositivo: aplica-se ou não à contratação telemática? O site deve ser considerado 

estabelecimento comercial, obstaculizando a aplicação do referido dispositivo? 

A melhor doutrina entende que o site não se insere no conceito de 

estabelecimento comercial tradicional, porque não é possível o contato físico com o 

produto, nem tão pouco o seu manuseio. Sendo assim, concordamos com a parte da 

doutrina38 que sustenta a aplicação do art. 49 do CDC à contratação telemática de 

                                                                                                                                              
bolsa de US$ 79,1 bilhões.” In: Jornal Online. Disponível em: < 
http://jbonline.terra.com.br/jb/online/internet/noticias/2005/06/27/onlintnot20050627002.html>, acessado em 
10 de janeiro de 2009. 
35 FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. Op. cit., p. 253. 
36 Sobre isto cf. Conclusões do V Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, em Belo Horizonte, em 
2000. op. cit., p. 497: “O provedor de acesso à internet, gratuito ou não, é fornecedor para os efeitos do CDC 
e os serviços prestados implicam relações jurídicas de consumo.” 
37 “Art. 49 - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 07 (sete) dias a contar de sua assinatura ou 
do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.” 
38 BENEVIDES DE CARVALHO, Rodrigo. Op. cit., p. 104 – 105; LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Op. 

cit., p. 393; FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Op. cit., p. 270; A proteção do consumidor de produtos e 
serviços estrangeiros no Brasil: primeiras observações sobre os contratos à distância no comércio eletrônico. 
In: Revista de Direito do Consumidor, vol. 41, jan. – mar., 2002. p. 39 - 80. p. 60; DE LUCCA, Newton. 
Aspectos..., op. cit., p. 113: o jurista ressalta uma única posição contrária sustentada por COELHO, Fábio 
Ulhoa. Curso de direito comercial. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 49. 
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consumo, tendo em vista o tratamento similar que deve ser dado à venda fora do 

estabelecimento e à venda à distância. 

No entanto, a melhor técnica legislativa impõe o tratamento destas duas 

circunstâncias separadamente como o faz a União Européia. Assim, tecnicamente, a 

contratação telemática caracteriza-se pela contratação à distância, em que a internet é 

utilizada, seja na fase pré-contratual, durante a contratação em sentido estrito e/ou na fase 

pós-contratual, como um meio de comunicação entre partes fisicamente distantes. 

A fundamentação jurídica está no próprio princípio da transparência do art. 

4º do CDC, no sentido de enfatizar o dever de informar do fornecedor, que deve assumir o 

risco do exercício do direito de arrependimento do consumidor, quando aquele opte em 

distribuir seus produtos e serviços à distância. Alcides Tomasetti Júnior39 afirma que, nas 

relações de consumo, o princípio da relevância dos motivos prevalece, justificando, uma 

vez mais o direito de arrependimento. 

Portanto, o direito de arrependimento necessita ser revisto com urgência 

para abranger as novas realidades do comércio eletrônico. A eficácia do direito de 

arrependimento favorece o desenvolvimento do comércio eletrônico, na medida em que 

garante maior satisfação do consumidor. Assim, a legislação deve propiciar um prazo 

adequado para que o consumidor possa exercer o direito de arrependimento. 

A doutrina consumerista40 clama por uma extensão deste direito, ampliando 

o prazo41 e a hipótese de aplicação, pois de acordo com o art. 49 do CDC, o direito de 

arrependimento só tem cabimento para as transações realizadas fora do estabelecimento 

comercial do fornecedor. Todavia este requisito deve ser repensado na realidade atual do 

comércio eletrônico. Mais acertado o posicionamento das legislações estrangeiras que 

admitem o direito de arrependimento independentemente do local onde se deu a 

contratação, desde que tenha sido utilizado um meio de comunicação à distância. 

                                                
39 O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação nas declarações 
negociais para consumo – Parecer. In: Revista de Direito do Consumidor, vol. 4, p. 52 - 90. p. 55 – 56: o 
autor define o direito de arrependimento como um “poder extintivo da eficácia do contrato”, exercitado após 
a conclusão do contrato (plano da existência), ainda que o negócio jurídico seja válido (plano da validade), 
mas que os efeitos concretos (plano da eficácia) dependem da inércia do consumidor em manifestar seu 
arrependimento dentro do prazo legal. Assim, a manifestação do arrependimento do consumidor dentro do 
prazo legal importa na “deseficacização” (resolução sem inadimplemento). 
40 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança…, op. cit., p. 279. 
41 Em algumas legislações este prazo é maior, como é o caso do novo § 361ª, inciso I do BGB, conforme 
noticia CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 57: segundo o qual o prazo para o exercício do direito 
de arrependimento é de duas semanas (14 dias). 



 599 

O direito de arrependimento pode ser exercido com plena liberdade de 

forma, seja via postal, e-mail, por telefone, fax, etc. Sendo que o prazo de sete dias conta-

se a partir da entrega do bem. 

O fornecedor não pode agir ardilosamente tentando obstaculizar o exercício 

deste direito pelo consumidor, sob pena de responsabilizar-se por danos causados ao 

consumidor.42 

Além disso, o fornecedor obriga-se a restituir as quantias eventualmente 

pagas, atualizadas monetariamente, nos termos do parágrafo único do art. 49 do CDC. No 

entanto, a maioria das compras via internet é paga com cartão de crédito. O que tem gerado 

polêmicas devido à manutenção das cobranças na fatura do cartão mesmo após o exercício 

tempestivo do direito de arrependimento. A jurisprudência tem avaliado com rigor esta 

situação, condenando o fornecedor à devolução em dobro: 43 

 

EMENTA: CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA FORA DO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
ARREPENDIMENTO. PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO NO 
CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. PERSISTÊNCIA DAS 
COBRANÇAS. Legitimidade passiva da vendedora, uma vez que 
impossível identificar o verdadeiro causador do dano. Exegese do artigo 
7º, parágrafo único, do CDC. Compra efetivada via Internet. Tendo sido 
legitimamente exercido o direito de desistência do negócio, em razão de 
suas características (artigo 49 do CDC), revelou-se indevida a cobrança 
das parcelas relativas ao negócio desfeito. Direito à declaração de 
extinção do contrato e inexigibilidade das parcelas. Sentença confirmada 
pelos próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.  

 

                                                
42 Recurso Cível n.º 71001652684, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian 
Cristina Angonese Spengler, Julgado em 15/10/2008: “Reparação de danos. Consumidor. Compra e venda de 
aparelho celular efetuada pela internet. Direito de arrependimento exercido conforme art. 49 do CDC. 
Transtornos para confirmar o distrato. Má comunicação entre a loja e a operadora do cartão de crédito. 
Cobrança das parcelas na fatura. Inocorrência de pagamento. Posterior estorno. Inexistência de danos morais. 
Dado provimento a ambos os recursos.” 
43 Recurso Cível nº 71000955773, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio 
Facchini Neto, Julgado em 03/10/2006; no mesmo sentido, Recurso Cível nº 71001388974, Primeira Turma 
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 27/03/2008: “Ementa: 
Consumidor. Preliminares rejeitadas. Compra de aparelho de ar condicionado via internet. Exercício do 
direito de arrependimento (artigo 49 do CDC). Solicitação de cancelamento da compra após 15 minutos de 
sua concretização. Parcelas creditadas em fatura de cartão de crédito. Pedido de estorno de valores não 
atendido pela demandada. Condenação à restituição em dobro do montante cobrado indevidamente. Hipótese 
de má execução contratual, que, regra geral, não dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais. 
Afastamento de tal parcela da condenação. Deram parcial provimento ao recurso.” 
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Para evitar estas discussões, deve-se acatar a sugestão de alteração 

legislativa elaborada por Cláudia Lima Marques,44 segundo a qual acrescentaria um 

segundo parágrafo ao art. 42 do CDC ou um novo artigo, 42bis, cuja redação indicada é: 

 

Art. 42 bis. Na cobrança de débitos resultantes de contratos concluídos 
ou executados, total ou parcialmente, por um meio eletrônico, de 
telemídia, teleshopping ou meio semelhante de comunicação de massas, 
os fornecedores deverão organizar-se de forma que exercido o direito de 
arrependimento, o débito em cartão de crédito ou em outro meio de 
pagamento não seja executado, sob pena de perdas e danos. 

 

Em síntese, está claro que o direito de arrependimento previsto no art. 49 do 

CDC deve ser aplicado à contratação telemática; restando, todavia, uma revisão deste 

dispositivo, bem como de outros (art. 42 do CDC), para efetivar este direito. 

                                                
44 Confiança…, op. cit., p. 300. 
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CAPÍTULO 7 

 

A BUSCA POR UMA LEGISLAÇÃO UNIFORME GLOBAL SOBRE 

PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

 

One global set of rules would also better protect traders on the Internet. 

Internet makes local attachments based on geographical links obsolete, 

and puts questions of subject matter jurisdiction or of applicable law 

into a vacuum. 

 
GROSSFELD, Bernharf. Global accounting: where internet meets 
geography. In: The American Journal of Comparative Law, vol. 48, p. 
261 – 306, 2000. 
 

 

No capítulo 1 deste trabalho ficou demonstrada a busca por uma legislação 

uniforme sobre o comércio eletrônico, para conferir maior segurança a seus protagonistas 

internacionais (empresas e consumidores). Este foi, inclusive, o intento da Lei Modelo da 

CNUDMI sobre Comércio Eletrônico.1 

Naquele capítulo, constatou-se a forte influência desta Lei Modelo, que foi 

adotada por diversos países. O Brasil, por exemplo, muito embora não tenha promulgado 

uma lei específica, tem alguns projetos de lei (cf. subcapítulo 4.4.2.3). O Projeto de Lei n. 

672/99 do Senado Federal (de autoria do Senador Lúcio Alcântara) é a tradução da 

mencionada Lei Modelo. 

Data maxima venia, não vemos muita utilidade prática em aprovar este 

Projeto, pois seus dispositivos ressaltam apenas algumas definições, princípios e regras 

para a validade das mensagens e contratos eletrônicos. A crítica que se faz a este Projeto 

diz respeito à omissão da tutela do direito do consumidor nas transações eletrônicas, 

diferentemente das legislações canadenses e comunitárias (Dir. 97/7/CE, sobre contratos à 

distância, cf. subcapítulo 1.3.4.2, aplicável ao comércio eletrônico). 

O outro Projeto de Lei brasileiro sobre o tema foi apresentado pelo 

Deputado Luciano Pizzatto (o Anteprojeto da Ordem dos Advogados do Brasil), PL n. 

1.589/99, também inspirado na Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico e na 

                                                
1 Por isso, a Assembléia Geral, ao estabelecer a referida Lei Modelo, fez algumas sugestões aos países: “2. 
Recommends that all States give favourable consideration to the Model Law when they enact or revise their 
laws, in view of the need for uniformity of the law applicable to alternatives to paper-based methods of 
communication and storage of information;” 
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Lei sobre Assinatura Digital do Estado norte-americano de Utah.2 Semelhantemente, este 

Projeto apenas regulamenta o comércio eletrônico nos seguintes aspectos: a validade 

jurídica dos documentos eletrônicos e da assinatura digital. Destarte, não há nenhuma regra 

específica sobre a proteção do consumidor. 

Além disso, a doutrina aponta a descrença neste Projeto de Lei, opinando 

pela sua não-aprovação.3 Concordamos com esta posição, pois se até o momento, o Brasil 

não promulgou uma lei específica sobre comércio eletrônico, melhor que o faça tendo em 

vista à experiência internacional sobre o tema, descrita no capítulo 1 deste trabalho. Em 

outras palavras, a comunidade internacional percebeu a fragilidade da proteção do 

consumidor nas transações eletrônicas se aplicada a legislação existente, por isso 

começaram a surgir leis para garantir a efetiva tutela consumerista em face às novas 

tecnologias. 

Portanto, a melhor saída ao Brasil é a não-aprovação dos projetos de leis 

existentes sobre o tema, para reabrir esta discussão a culminar em uma medida conjunta: - 

um Projeto de Lei específico sobre comércio eletrônico em sentido estrito (como a UECA, 

no Canadá; UCITA e UETA, nos Estados Unidos; e Diretiva 2000/31/CE, na Europa); - 

um Projeto de Lei para alterar alguns artigos do Código Civil e de Processo Civil, 

notadamente, o art. 225 do CC/02; - um Projeto de Lei para alterar alguns dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor. 

É necessária uma Lei específica semelhante às leis adotadas na Europa, 

América do Norte e América Latina, para que, assim, o Brasil esteja inserido no contexto 

do comércio global, eliminando insegurança jurídica.4 

Além destas ponderações, é aconselhável a criação de uma Agência 

Reguladora responsável pela regulamentação e pelo incentivo ao comércio eletrônico no 

País, bem como pela fiscalização das entidades certificadoras. 5 

 

 

 

                                                
2 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Op. cit., p. 128; a jurista faz algumas críticas a este Projeto às páginas 
130 – 132, notadamente, a restrição da autenticação de assinaturas digitais às entidades públicas tão-somente; 
a falta de neutralidade tecnológica ao adotar uma tecnologia específica para a assinatura eletrônica 
(criptografia assimétrica); a omissão em estabelecer normas que disciplinem a situação jurídica do 
documento assinado eletronicamente em relação aos requisitos formais do Código Civil. 
3 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança ..., op. cit., p. 257. 
4 Sobre a insuficiência da atual Legislação brasileira para regular o comércio eletrônico: CARVALHO, Ana 
Paula Gambogi. Op. cit., p. 127. 
5 Idem ibidem, p. 131 – 132. 
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7.1 Sugestão legislativa para o Brasil 

 

Diante de tudo o que foi constatado, a doutrina brasileira apressou em fazer 

algumas sugestões legislativas de alteração do CDC, que serão neste subcapítulo 

analisadas. No entanto, a regulação do comércio eletrônico não se esgota só no âmbito do 

direito do consumidor. É importante a aprovação de uma Lei nacional específica sobre 

comércio eletrônico, nos moldes da Dir. 2000/31/CE; que deve vir acompanhada de 

alterações nos Códigos Civil, de Processo Civil e de Defesa do Consumidor. 

 

 

7.1.1 Projeto de Lei específico sobre comércio eletrônico 

 

No capítulo 1 desta tese, foram investigadas diversas legislações sobre 

comércio eletrônico e proteção do consumidor. Constatamos, portanto, que o sistema 

adotado através das diretivas da União Européia mostra-se o mais adequado, pois se 

aplicam as diretivas existentes, notadamente a Dir. 93/13/EEC (sobre cláusulas abusivas), 

Dir. 97/7/CE (sobre contratos à distância), Dir. 1999/93/CE (sobre assinatura eletrônica), 

etc.6 É por esta razão, que, concomitantemente à legislação específica, deve-se modificar o 

                                                
6 Sobre a aplicação das diretivas ao comércio eletrônico, vide item 11 dos considerandos da Dir. 2000/31/CE: 
“(11) A presente directiva não prejudica o nível de protecção, designadamente, da saúde pública e do 
consumidor, estabelecido por instrumentos comunitários; nomeadamente a Directiva 93/13/CEE do 
Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os 
consumidores(5) e a Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 1997, 
relativa à protecção dos consumidores em matéria de contratos à distância(6) constituem um elemento 
essencial da protecção do consumidor em matéria contratual. Essas directivas aplicam-se igualmente na sua 
integralidade aos serviços da sociedade da informação. Fazem igualmente parte desse acervo a Directiva 
84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa à publicidade enganosa e comparativa(7), a 
Directiva 87/102/CEE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1986, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros relativas ao crédito ao consumo(8), a 
Directiva 93/22/CEE do Conselho, de 10 de Maio de 1993, relativa aos serviços de investimento no domínio 
dos valores mobiliários(9), a Directiva 90/314/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1990, relativa às viagens 
organizadas, férias organizadas e circuitos organizados(10), a Directiva 98/6/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, relativa à defesa dos consumidores em matéria de indicações dos 
preços dos produtos oferecidos aos consumidores(11), a Directiva 92/59/CEE do Conselho, de 29 de Junho 
de 1992, relativa à segurança geral dos produtos(12), a Directiva 94/47/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Outubro de 1994, relativa à protecção dos adquirentes quanto a certos aspectos dos 
contratos de aquisição de um direito de utilização a tempo parcial de bens imóveis(13), a Directiva 98/27/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 1998, relativa às acções inibitórias em matéria de 
protecção dos interesses dos consumidores(14), a Directiva 85/374/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 
1985, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-
Membros em matéria de responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos(15), a Directiva 1999/44/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Maio de 1999, relativa a certos aspectos da venda de bens de 
consumo e garantias conexas(16), a futura directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
comercialização à distância de serviços financeiros junto dos 
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CDC para incluir a disciplina jurídica das vendas à distância, garantindo a efetiva proteção 

do consumidor. 

A própria CNUDMI regulamenta o comércio eletrônico e assinatura 

eletrônica em leis distintas (Lei Modelo sobre Comércio Eletrônico, de 1996 e Lei Modelo 

sobre Assinatura Eletrônica, de 2001). O mesmo faz a União Européia ao regulamentar 

estas matérias em diretivas distintas, a saber: Dir. 2000/31/CE e Dir. 1999/93/CE, 

respectivamente. 

Parece-nos mais aconselhável seguir esta divisão metodológica, para tratar 

em diplomas legais distintos o comércio eletrônico em sentido estrito e a assinatura 

eletrônica, seguindo o princípio da neutralidade tecnológica. Por isso, a lei específica sobre 

comércio eletrônico, em sentido estrito, não deve regular a assinatura eletrônica. 

Em suma, consideramos que o direito comunitário deve servir como fonte 

de inspiração para a elaboração da legislação específica no Brasil, desde que acompanhada 

das alterações ao CDC, para incluir regras específicas sobre contrato à distância; e ao 

CC/02 e CPC, para incluir o formato eletrônico como documento válido. 

Portanto, o Projeto de Lei n. 4.906/2001 deve ser modificado para excluir 

qualquer menção à assinatura eletrônica e certificação digital, que requer legislação 

autônoma; atualizar algumas de suas definições, para incluir, por exemplo, a figura do 

“agente eletrônico”; inserindo algumas regras específicas sobre a validade do 

consentimento eletrônico.  

 

 

7.1.2 Sugestões de alteração do CC/02 e CPC 

 

Constataram-se, no decorrer deste trabalho, algumas insuficiências e 

deficiências dos atuais diplomas legais, em especial, o CC/02 e o CPC, no que diz respeito 

às novas tecnologias. 

                                                                                                                                              
consumidores a Directiva 92/28/CEE do Conselho, de 31 de Março de 1992, relativa à publicidade dos 
medicamentos para uso humano (17). A presente directiva deve ser aplicável sem prejuízo do disposto na 
Directiva 98/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 1998, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de publicidade e 
de patrocínio dos produtos do tabaco(18), que foi adoptada no âmbito do mercado interno, e nas directivas 
relativas à protecção da saúde pública. A presente directiva é complementar dos requisitos de informação 
fixados nas directivas citadas, e em especial na Directiva 97/7/CE.” 
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Quanto ao CC/02, sugerimos a alteração do art. 225, para passar a viger 

com a redação abaixo sugerida. Acreditamos ser dispensável a ressalva, “não lhes 

impugnar a exatidão”, haja vista a aplicação dos arts. 390 e seguintes do CPC. 

 

Atual redação do art. 225 do CC/02 Redação sugerida do art. 225 do CC/02 

Art. 225. As reproduções fotográficas, 
cinematográficas, os registros fonográficos e, 
em geral, quaisquer outras reproduções 
mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas 
fazem prova plena destes, se a parte, contra 
quem forem exibidos, não lhes impugnar a 
exatidão. 

Art. 225. As reproduções fotográficas, 
cinematográficas, os registros fonográficos e, 
em geral, quaisquer outras reproduções 
mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas 
fazem prova plena destes. 
Parágrafo único: A prova escrita em suporte 

eletrônico tem a mesma força probante que a 

prova escrita em suporte materializado em 

papel, ressalvadas as exigências em lei 

especial. 

 

Além desta alteração, a seção II (“da formação dos contratos”), dentro do 

Capítulo I (“disposições gerais”), do Título V (“dos contratos em geral”), do Livro I 

(“direito das obrigações”) da Parte Especial do CC requer algumas alterações para 

abranger as novas tecnologias. Consoante a análise realizada no capítulo 3 deste trabalho, o 

critério adotado pelo Common Law, distinguindo comunicação instantânea e comunicação 

não-instantânea parece-nos preferível ao critério físico, atualmente adotado pela Legislação 

brasileira (contrato entre presentes e ausentes). Neste sentido, sugerimos uma alteração ao 

art. 428 do CC e art. 434 do CC. 

 

Atual redação do art. 428 do CC/02 Redação sugerida do art. 428 do CC/02 

Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: 
I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não 
foi imediatamente aceita. Considera-se 
também 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. 

Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: 
I – se, feita sem prazo, utilizando um meio de 

comunicação instantânea, não for 
imediatamente aceita. 
II – se, feita sem prazo, utilizando um meio de 

comunicação não-instantânea, tiver decorrido 
tempo suficiente para chegar a resposta ao 
conhecimento do proponente; 
III – se, feita através de meio de comunicação 

não-instantânea, 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. 
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Atual redação do art. 434 do CC/02 Redação sugerida do art. 434 do CC/02 

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. 

Art. 434. Quando o meio de comunicação 

utilizado pelos contratantes for não-

instantâneo, os contratos se tornam 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; 
IV – se, outra forma, dispuser a legislação 

específica sobre Comércio Eletrônico. 

 

Os arts. 423 e 424 do CC/02, também, devem ser revistos para mencionar 

alguns aspectos da contratação telemática, notadamente, no que diz respeito à advertência 

ao aderente sobre as conseqüências de determinadas condutas, principalmente, quando 

estas importarem em aceitação plena aos termos contratuais impostos. 

 

Atual redação do art. 423 do CC/02 Redação sugerida do art. 423 do CC/02 

Art. 423. Quando houver no contrato de 
adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, 
dever-se-á adotar a interpretação mais 
favorável ao aderente. 

Art. 423. Nos contratos de adesão, o 

consentimento do aderente pode ser expresso 

ou tácito (através de condutas sociais 

típicas); nesta hipótese, o estipulante deve 

advertir o aderente sobre as conseqüências de 

determinadas condutas quando importarão 

em anuência aos termos do contrato. 

§ 1º O estipulante deve informar sobre o teor 

do contrato previamente à aceitação ou 

indicar, claramente, os termos contratuais 

desde o início da contratação telemática. 

§ 2º Quando houver no contrato de adesão 
cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-
se-á adotar a interpretação mais favorável ao 
aderente. 

 

Estas são algumas sugestões decorrentes dos estudos desenvolvidos durante 

este trabalho. No que se refere às mudanças no CPC, melhor posição será dada pelos 

processualistas. Estas mudanças dizem respeito à validade de determinados atos judiciais 

realizados eletronicamente, como interposição de recurso (já admitido pelo STF consoante 

jurisprudência comentada no capítulo 4), citação e notificação (o que é feito pela Justiça 

Federal de São Paulo), etc. Estas medidas se inserem na busca pela informatização do 

Judiciário. Além delas, requer-se uma reapreciação da prova documental e das exigências 

de assinatura de próprio punho, para se admitir, em algumas circunstâncias, o documento 

eletrônico e a assinatura eletrônica. 
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7.1.3 Sugestões de alteração do CDC 

 

No capítulo 1 deste trabalho, revelou-se a omissão das leis específicas sobre 

comércio eletrônico em regular a proteção do consumidor. Diante disto, alguns países, 

como muitas províncias e territórios canadenses, já alteraram a legislação sobre a proteção 

do consumidor para contextualizá-la ao comércio eletrônico. Destarte, apontaremos, nesta 

parte, a sugestão de alteração do CDC feita por Cláudia Lima Marques.7 

Quanto ao art. 33 do CDC, Cláudia Lima Marques sugere a inclusão dos 

meios multimídia ao dispositivo legal para garantir a maior transparência e o efetivo direito 

à informação do consumidor. Comparem-se as duas redações: 

 

Atual redação do art. 33 do CDC Sugestão de Cláudia Lima Marques 

Art. 33 - Em caso de oferta ou venda por 
telefone ou reembolso postal, deve constar o 
nome do fabricante e endereço na embalagem, 
publicidade e em todos os impressos utilizados 
na transação comercial. 

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por 
telefone, por meio eletrônico, de telemídia ou 
reembolso postal, deve constar o nome do 
fabricante e seus endereços físicos e 

eletrônicos em todas as mensagens comerciais, 
na embalagem, publicidade e em todos os 
impressos utilizados na transação comercial.” 

 

Esta alteração é pertinente na medida em que o fornecedor não deve 

dificultar a sua localização física pelo consumidor. Mas não só, já mencionamos a omissão 

do cancelamento dos débitos em fatura de cartão de crédito, quando o consumidor exerça o 

direito de arrependimento. Por isso, Cláudia Lima Marques sugere o seguinte acréscimo ao 

art. 42 do CDC. 

 

Atual redação do art. 42 do CDC Sugestão de Cláudia Lima Marques 

Art. 42 - Na cobrança de débitos o consumidor 
inadimplente não será exposto a ridículo, nem 
será submetido a qualquer tipo de 
constrangimento ou ameaça. 
Parágrafo único. O consumidor cobrado em 
quantia indevida tem direito à repetição do 
indébito, por valor igual ao dobro ao que 
pagou em excesso, acrescido de correção 
monetária e juros legais, salvo hipótese de 
engano justificável. 

Art. 42 bis. Na cobrança de débitos resultantes 
de contratos concluídos ou executados, total ou 
parcialmente, por um meio eletrônico, de 
telemídia, teleshopping ou meio semelhante de 
comunicação de massas, os fornecedores 
deverão organizar-se de forma que exercido o 
direito de arrependimento, o débito em cartão 
de crédito ou em outro meio de pagamento não 
seja executado, sob pena de perdas e danos. 

 

                                                
7 Confiança..., op. cit., p. 259 e seguintes. 
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Outra preocupação recorrente no contexto do comércio eletrônico diz 

respeito à coleta de informações sobre os consumidores, que são armazenadas em um 

banco de dados, muitas vezes, repassados a outros fornecedores ou invadidos por crackers 

causando sérios danos aos consumidores. Por isso, Cláudia Lima Marques sugere um 

acréscimo ao art. 43 do CDC. 

 

 

Atual redação do art. 43 do CDC Sugestão de Cláudia Lima Marques 

Art. 43 - O consumidor, sem prejuízo do 
disposto no art. 86, terá acesso às informações 
existentes em cadastros, fichas, registros e 
dados pessoais e de consumo arquivados sobre 
ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. 
§ 1º. Os cadastros e dados de consumidores 
devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em 
linguagem de fácil compreensão, não podendo 
conter informações negativas referentes a 
período superior a 5 (cinco) anos. 
§ 2º. A abertura de cadastro, ficha, registro e 
dados pessoais e de consumo deverá ser 
comunicada por escrito ao consumidor, quando 
não solicitada por ele. 
§ 3º. O consumidor, sempre que encontrar 
inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá 
exigir sua imediata correção, devendo o 
arquivista, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
comunicar a alteração aos eventuais 
destinatários das informações incorretas. 
§ 4º. Os bancos de dados e cadastros relativos 
a consumidores, os serviços de proteção ao 
crédito e congêneres são considerados 
entidades de caráter público. 
§ 5º. Consumada a prescrição relativa à 
cobrança de débitos do consumidor, não serão 
fornecidas, pelos respectivos Sistemas de 
Proteção ao Crédito, quaisquer informações 
que possam impedir ou dificultar novo acesso 
ao crédito junto aos fornecedores. 

Art. 43 bis. Nos arquivos, coletas e bancos de 
dados, organizados pelos fornecedores que se 
utilizarem, seja para conclusão ou seja para a 
execução, total ou parcial, de um meio 
eletrônico, de telemídia, teleshopping ou meio 
semelhante de comunicação de massas, os 
fornecedores somente poderão requerer 
informações não-sensíveis e razoáveis dos 
consumidores. 
§ 1º Neste caso, os fornecedores que 
organizarem a coleta, o arquivo ou o banco de 
dados deverão igualmente organizar um meio 
técnico para que o consumidor possa 
manifestar sua vontade que os dados não sejam 
arquivados e possa ter acesso posteriormente a 
seus dados, para corrigi-los. 
§ 2º Os fornecedores que coletarem, 
arquivarem, venderem, transmitirem ou 
organizarem estes dados coletados são 
responsáveis por qualquer dano deles advindo 
aos consumidores respectivos, tendo estes 
fornecidos os dados voluntariamente ou não. 

 

 

Por fim, o direito de arrependimento suscita inúmeros conflitos decorrentes 

do comércio eletrônico (cf. subcapítulo 6.4). Para evitar a discussão acerca da sua 

aplicação, Cláudia Lima Marques sugere um acréscimo ao art. 49 do CDC. 
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Atual redação do art. 43 do CDC Sugestão de Cláudia Lima Marques 

Art. 49 - O consumidor pode desistir do 
contrato, no prazo de 07 (sete) dias a contar de 
sua assinatura ou do ato de recebimento do 
produto ou serviço, sempre que a contratação 
de fornecimento de produtos e serviços ocorrer 
fora do estabelecimento comercial, 
especialmente por telefone ou a domicílio. 
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o 
direito de arrependimento previsto neste artigo, 
os valores eventualmente pagos, a qualquer 
título, durante o prazo de reflexão, serão 
devolvidos, de imediato, monetariamente 
atualizados. 

Art. 49 bis. Quando o fornecedor utilizar-se, 
seja para conclusão, seja para a execução, total 
ou parcial, de um contrato com consumidores, 
de um meio eletrônico, de telemídia, 
teleshopping ou meio semelhante de 
comunicação de massas, deverá organizar um 
meio técnico de forma que o consumidor possa 
ter acesso prévio ao texto do contrato e às 
informações impostas nos artigos 31, 33, 40 e 
52 desta Lei; bem como possa informar rápida 
e definitivamente a ocorrência de um erro ou 
falha no pedido ou cancelamento imediato da 
contratação, sem custos financeiros para tal. 
§ 1º Nestes casos, deverá igualmente organizar 
um meio técnico de forma que o consumidor 
possa perenizar e arquivar o texto do contrato e 
receber uma confirmação, individualizada e 
automática, sobre o sucesso da contratação, 
seu tempo e local. 
§ 2º Quando os deveres do caput deste artigo 
forem cumpridos, o fornecedor deverá 
organizar um meio técnico de forma que o 
consumidor possa – pelo mesmo meio – 
comunicar seu arrependimento, em quatorze 
dias, de acordo com o regime imposto pelo art. 
49 desta Lei, e receber uma confirmação sobre 
a resolução do contrato. Se o consumidor não 
receber as informações previstas no caput 
deste artigo, o seu prazo de arrependimento, 
segundo o regime do art. 49, passará para 
trinta dias, a partir do momento em que 
identificar o endereço físico do fornecedor. 
(grifo nosso) 

 

 Esta alteração nos parece adequada, para estender o período de reflexão 

para quatorze dias; prevendo um prazo ainda maior caso o fornecedor não cumpra com os 

deveres conexos ao direito de informação do consumidor. 

Estas alterações poderiam ser agrupadas dentro do Capítulo VI (“da 

proteção contratual”), em uma seção à parte, a ser inserida no CDC, dedicada a regular a 

contratação à distância. 
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CONCLUSÃO 

 

1. As leis atuais foram elaboradas em uma realidade diversa, ou seja, tendo 

em vista a realidade física dos átomos; no entanto, hoje, experimenta a digitalização de 

produtos e informações dando ênfase aos bits. Diante desta mudança radical, o Judiciário 

enfrenta inúmeras dificuldades para adaptar as leis atuais à nova realidade dos bits. Esta 

atuação nem sempre será necessária; o melhor é que o Legislativo cumpra o seu papel para 

regulamentar pontos específicos do comércio eletrônico, notadamente, a contratação 

telemática e a efetiva proteção do consumidor online. 

2. O desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, com destaque 

à internet, evidenciou a ausência de fronteiras rígidas, favorecendo o fortalecimento dos 

blocos econômicos. Este fator foi decisivo para que a globalização atingisse o nível atual. 

Globalização é um fenômeno complexo, podendo ser conceituada como a livre circulação 

mundial de fatores produtivos, da informação e dos modelos sociais e culturais. Podem-se 

distinguir entre três aspectos: i) a globalização geral, entendida como fenômeno social que 

aproxima as distâncias geográficas e homogeneíza as expectativas de consumo, de 

imaginários culturais e de práticas políticas, decorrentes da globalização econômica; ii) um 

segundo aspecto, por sua vez, reflete a internacionalização dos mercados de bens, serviços 

de créditos, induzido pela redução de tarifas de exportação, de obstáculos aduaneiros e pela 

padronização das operações mercantis, resultando na fragmentação e na dispersão 

internacional das etapas do processo produtivo; e, por fim, iii) a globalização jurídico-

política, caracterizada pelo deslocamento da capacidade de formulação, de definição e de 

execução de políticas públicas, antes radicadas no Estado-Nação, para arenas 

transnacionais ou supranacionais, decorrente da globalização econômica e de seus efeitos 

sobre o alcance do poder soberano. A internet favoreceu a globalização em todos estes 

critérios, com destaque à globalização jurídico-política, pois se advoga a tese de se 

unificar cada vez mais as leis específicas sobre comércio eletrônico. Esta constatação deve-

se ao fato da Lei Modelo da CNUDMI sobre Comércio Eletrônico ter servido de base para 

as legislações da América Latina, América do Norte, Ásia, Europa e Oceania (cf. capítulo 

1). 

3. Quanto à linguagem na era digital, aponta-se o predomínio da língua 

inglesa pelo fato da origem e desenvolvimento ter se concentrado nos Estados Unidos da 

América. Todavia, isto é motivo de exclusão digital (“digital divide”) na medida em que 
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nem todos têm domínio desta língua. Os fornecedores devem disponibilizar em sua página 

na internet, sempre que possível, algumas opções de línguas, por exemplo, inglês, espanhol 

e francês. 

4. Não é aconselhável a tradução de termos quando importar em perda de 

significado, e. g. mouse, spam, site, etc., que se prefere à versão traduzida. Da mesma 

forma, optou-se em utilizar a terminologia inglesa das práticas comerciais eletrônicas, 

objeto deste trabalho, a saber: “shrink-wrap”, “click-wrap” e “browse-wrap”, cuja 

explicação etimológica (cf. Notas Introdutórias, item “IV”) demonstra a ineficácia de sua 

tradução. 

5. A interdisciplinariedade é um traço marcante no estudo do Direito, 

notadamente, para a correta análise do impacto das novas tecnologias neste ramo da 

ciência social aplicada. Exemplo disto é a própria Cibernética, cujo objeto é a análise do 

controle das máquinas e dos animais, mesclando métodos matemáticos às ciências sociais. 

Assim, a informática moderna permite que algoritmos e equações numéricas (bits) 

influenciem no Direito. Uma aplicação desta mescla dá-se na Jurimetria, que se dedica ao 

armazenamento e recuperação de dados jurídicos por meio do computador. Outros 

preferem utilizar a expressão Juscibernética, pautando-se na analogia entre Cibernética e 

Direito Natural. Outro campo em destaque é a Informática Jurídica, que estuda a aplicação 

da informática ao Direito (e. g. informatização do Judiciário). 

6. A análise interdisciplinar sobre a internet é retomada no estudo do 

software livre como solução para a inclusão digital e da economia digital. O programa de 

computador (produto digitalizado, imaterial) atrai muitos investidores por ser altamente 

lucrativo. No entanto, ainda hoje, apenas duas empresas controlam o mercado, sendo elas a 

Microsoft e a Apple, que estabelecem idênticos termos e condições da licença de uso, bem 

como o elevado preço de seus produtos. Para garantir o domínio destes produtos, estas 

empresas detêm o código fonte, mantendo-o em sigilo, o que inviabiliza que outros alterem 

o software, otimizando-o e repassando ao mercado de consumo, concorrendo com os 

programas que lhes serviram de base. Todavia, a demanda social estimulou o 

desenvolvimento de programas de computadores, cujo código fonte estaria acessível a 

todos, com a condição destes repassarem o programa que desenvolverão a outras pessoas, 

sob os mesmos termos (indicando o código fonte), e. g. GNU-LINUX. 

7. Quanto à economia digital, um traço marcante é o barateamento dos 

produtos e serviços oferecidos online. A filosofia que predomina é a disseminação de 

informação de forma rápida e sem custos. Assim, os fornecedores disponibilizam produtos 
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e serviços gratuitos aos usuários; mas remunerados indiretamente pelo uso de espaço 

publicitário. 

8. Outro produto muito utilizado na era digital é a organização de base de 

dados, que podem ser acessadas pelos interessados, geralmente, mediante remuneração 

direta, e. g. Lexis Nexis e HeinOnline. O acesso dá-se mediante a concordância do usuário 

aos termos da licença, geralmente do tipo “click-wrap”. A tutela da base de dados é 

realizada pelo Direito Autoral consoante a Dir. 96/9/CE, ainda que não seja uma criação 

propriamente dita; mas, tão-somente, uma compilação. 

9. A interferência do Direito Autoral, nesta tese, reflete-se no fato das 

licenças de uso de bens protegidos pelo Direito Autoral (“copyrights”) serem veiculadas 

mediante um contrato do tipo “shrink-wrap” ou “click-wrap” e, em algumas hipóteses, 

“browse-wrap”. O próprio software é tutelado pelo Direito do Autoral, por ser resultado 

de um esforço intelectual (cf. § 1º do art. 2º da Lei n. 9.609/98). 

10. Este sistema de proteção (“all rights reserved”) está sendo cada vez 

mais flexibilizado, em que apenas alguns dos direitos são reservados (“some rights 

reserved”), notadamente o direito à paternidade da obra. Geralmente, as informações 

veiculadas por instituições governamentais e sem fins lucrativos adotam este último 

sistema. As licenças deste tipo são elaboradas nos termos do que estabelece o Creative 

Commons Brasil. Todas estas licenças, para serem consideradas válidas, devem obedecer 

aos critérios desenvolvidos neste trabalho sobre a formação dos contratos telemáticos. 

11. Conforme já se ressaltou, a globalização foi amplamente favorecida 

pelos meios de comunicação em massa, como a internet. Porém, o impacto destas novas 

tecnologias demonstra que o recurso à analogia, muitas vezes é insuficiente. Por isso, é 

necessária a aprovação de leis específicas sobre comércio eletrônico e assinatura 

eletrônica.  

12. A insuficiência da aplicação das leis tradicionais ao comércio eletrônico 

decorre de fenômenos denominados “desafios de desconstrução”, quais sejam: a 

despersonalização, que é um fenômeno da sociedade de massa, intensificado pelo emprego 

da internet como meio de comunicação; a desmaterialização, evidenciada pela 

digitalização de produtos, serviços e informação (mundo dos bits); a “desterritorialização”, 

tendo em vista a ausência de determinação de fronteiras; a desregulamentação, evidenciada 

pela inexistência de lei específica; a atemporalidade, na medida em que se acirrou a 

velocidade da comunicação. 
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13. Em contrapartida, o Direito moderno deve se inspirar no fenômeno 

denominado “desafios de reconstrução”, para que os obstáculos acima expostos não 

impeçam o desenvolvimento jurídico da disciplina sobre o comércio eletrônico. Estes 

desafios de reconstrução são: o emprego de tecnologia que viabilize a individualização e 

identificação pessoal (e. g. criptografia assimétrica); a correta caracterização de bens 

imateriais; a ficção jurídica sobre limitação de fronteiras na era digital; e a intervenção 

estatal para garantir a efetiva proteção da parte mais vulnerável no comércio eletrônico: o 

consumidor. 

14. Diante dos inconvenientes desafios de desconstrução e da dificuldade em 

estabelecer critérios rígidos para a reconstrução, prefere-se adotar leis principiológicas e 

permeadas por cláusulas gerais (soft law). Este tipo de lei é utilizado como forma de 

estabelecer diretrizes supranacionais, ou seja, autônomas e independentes dos Estados-

Nação. 

15. A ONU dedica-se bastante à análise do comércio eletrônico através de 

dois órgãos, a saber: - a Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil 

Internacional (CNUDMI); e - a Conferência sobre Comércio e Desenvolvimento da 

Organização das Nações Unidas (“United Nations Conference on Trade and Development 

– UNCTAD”). O primeiro órgão (CNUDMI) foi responsável pela elaboração de alguns 

importantes documentos legais que inspiram legislações de vários países, tais como: a 

Recomendação sobre o Valor Jurídico dos Documentos Eletrônicos, de 1985; a Lei 

Modelo sobre Comércio Eletrônico, de 1996; a Lei Modelo sobre Assinatura Eletrônica, 

de 2001; e, mais recentemente, o documento sobre Utilização das Comunicações 

Eletrônicas nos Contratos Internacionais, de 2005. O segundo órgão (“UNCTAD”) realiza 

estudos e conferências para expor os resultados sobre temas relevantes do comércio 

eletrônico. 

16. A OMC, também, adiantou-se em estabelecer princípios e regras sobre o 

comércio eletrônico por ser uma área afeta às de sua competência regulatória. Por isso, a 

Declaração Global sobre Comércio Eletrônico, de 1998, marcou o início destas discussões 

no âmbito da OMC. Além deste, os Países-Membros da OMC já celebraram outros 

acordos, notadamente: o Acordo sobre Tecnologia da Informação, que visa a reduzir as 

tarifas de produtos essenciais ao comércio eletrônico, servindo como grande incentivo; o 

Acordo sobre Serviços (GATS), que regula o setor de telecomunicações, bem como seu 

Anexo sobre Telecomunicações; e, por fim, o “Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights” – TRIPS, sobre propriedade intelectual. 
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17. Neste sentido, a OCDE procurou direcionar as medidas a serem tomadas 

sobre o comércio eletrônico por seus Países-Membros por meio das seguintes diretrizes: 

sobre Criptografia (1997); sobre Proteção do Consumidor no Contexto do Comércio 

Eletrônico (1999); sobre a Proteção do Consumidor contra as Práticas Comerciais 

Fraudulentas e Enganosas Transnacionais (2003); Recomendação sobre Autenticação 

Eletrônica e Guia para a Autenticação Eletrônica; e Recomendação sobre Resolução de 

Conflitos e Recursos do Consumidor, ambas de 2007. Constata-se que os esforços da 

OCDE recai em especial sobre o consumidor, protagonista essencial ao pleno 

desenvolvimento do comércio eletrônico, beneficiando os fornecedores, cujo interesse em 

utilizar a internet nas negociações é otimizar seus lucros. Neste sentido, a Diretriz da 

OCDE denominada “Guidelines for Consumer Protection in the Contexto of Electronic 

Commerce” representa um avanço se comparada à Lei Modelo da CNUDMI sobre 

Comércio Eletrônico, que nada mencionou sobre a proteção do consumidor. 

18. Na União Européia, diversas diretivas são aplicadas, a saber: a Dir. 

93/13/EEC, sobre as cláusulas abusivas; a Dir. 97/7/CE, sobre a proteção do consumidor 

na contratação à distância; dentre outras. Além das diretivas genéricas, há duas a ressaltar: 

a Dir. 1999/93/CE, sobre assinatura eletrônica e a Dir. 2000/31/CE, sobre comércio 

eletrônico. A primeira (Dir. 93/13/EEC) proíbe a inserção nos contratos de cláusulas 

abusivas, cujo rol está no anexo mencionado no art. 3º (muito semelhante ao rol 

exemplificativo do art. 51 do CDC brasileiro). As diretivas sobre direito do consumidor 

são mínimas, o que significa que os Estados-Membros podem adotar um sistema que 

confira proteção maior ao consumidor, assim, os Estados-Membros podem aumentar o rol 

previsto no anexo da Diretiva; mas não podem diminuí-lo. A Dir. 97/7/CE, sobre 

contratação à distância enfatiza o direito à informação (art. 4º) e o prazo de sete dias para 

exercer o direito de arrependimento (art. 6º), podendo ser ampliado para três meses, caso o 

fornecedor não tenha cumprido com o dever de informar. Semelhantemente à anterior, este 

prazo pode ser estendido pelos Estados-Membros; mas nunca diminuídos. A Dir. 

1999/93/CE, sobre assinatura eletrônica, determina o valor probante dos documentos 

eletrônicos, quando assinados eletronicamente. Por fim, a Dir. 2000/31/CE, sobre 

comércio eletrônico, pretende facilitar o comércio eletrônico eliminando as barreiras 

jurídicas. Além disso, enfatiza o direito à informação (art. 10), estabelecendo a obrigação 

de se fornecer os termos contratuais de maneira que possam ser armazenados e 

reproduzidos. 
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19. O Mercosul encontra-se em estágio embrionário no que tange à efetiva 

integração econômica e jurídica. No entanto, a Resolução 126, de 1994, já ressaltou a 

necessidade de harmonizar as legislações consumeristas dos Estados-Membros. Neste 

sentido, os estudos do Subgrupo n. 10 do Grupo Mercado Comum resultaram em uma 

proposta denominada Projeto de Protocolo de Defesa do Consumidor, em 1997; no 

entanto, ele foi rejeitado tendo em vista a ameaça a direitos dos consumidores adotados nas 

legislações internas dos Países-Membros. As tentativas de uniformização legal foi 

ressaltada no Protocolo de Buenos Aires (1994), que estabelece regras sobre jurisdição 

internacional em matéria contratual, fixando como elemento de conexão (art. 7º), à escolha 

do autor: o lugar de cumprimento do contrato ou o domicílio do demandado ou, ainda, o 

domicílio ou sede social quando a obrigação tenha sido cumprida. Todavia, este protocolo 

é aplicável apenas entre particulares e empresas (art. 1º). Por isso, o Protocolo de Santa 

Maria (1996) define regras sobre a jurisdição aplicáveis às relações jurídicas de consumo 

(art. 1º). Este Protocolo estabelece o foro privilegiado do consumidor (art. 4º). Todavia, a 

aprovação deste Protocolo depende da aprovação do Projeto de Protocolo de Defesa do 

Consumidor; como este não foi aprovado, o Protocolo de Santa Maria ainda não está em 

vigor. Constata-se a urgência na aprovação deste Protocolo, para se garantir a efetiva 

proteção e o acesso à justiça aos consumidores protagonistas do comércio eletrônico. 

Outrossim, o Mercosul está muito aquém do nível de integração da União Européia, 

dificultando a uniformização das legislações internas dos Estados-Membros e Associados. 

20. Diferentemente do Mercosul, os Estados-Membros da União Européia já 

transpuseram as referidas diretivas em seu direito interno. Quanto à proteção do 

consumidor, alguns países optaram em inseri-la no Código Civil ou outro diploma civil 

contratual, como é o caso da Alemanha (§§ 13, 14, e 361b) e da Dinamarca (a seção “Act 

on Certain Consumer Contracts” inserida no “Danish Contracts Act”). Outros Estados-

Membros adotam legislação específica sobre a proteção do consumidor, a saber: a Bélgica 

(“Loi du 14 Juliet 1991 sur les pratiques du commerce e sur l’information et la protection 

du consommateur”), a Espanha (“Ordenación del Comercio Minorista”), a Finlândia (Lei 

n. 38 de 1978), a França (“Code de la Consommation”), a Itália (“Codice del consumo”) e 

Portugal (Lei n. 24 de 1996). Quanto à assinatura eletrônica, alguns Estados-Membros 

optaram em adotar legislação específica, em especial a Alemanha (“Signaturgesetz”) e 

Portugal (Decreto-Lei n. 290-D de 1999). Por fim, quanto ao comércio eletrônico, 

semelhantemente, há países que optaram em alterar o Código Civil vigente ou outro 

diploma legal, como é o caso: da Alemanha (§312e), da França (inseriu o cap. VII – “Des 
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contrats sous forme électronique” – arts. 1.369 e ss.), da Itália (inseriu o cap. II sobre 

comércio eletrônico – art. 68 – no “Codice del Consumo”). Outros, por sua vez, dedicaram 

à matéria legislação específica, a saber: a Bélgica (Lei 131-1 de 2003), a Espanha (“Ley de 

Servicios de la Sociedad de la Inofrmación y de Comercio Electrónico”), Portugal 

(Decreto-Lei n. 7/2004) e Reino Unido (“Electronic Commerce – EC Directive – 

Regulations” de 2001). Este resumo indica, claramente, a plena integração jurídica 

comunitária. No entanto, às vezes as leis internas conflitam entre si, por exemplo, quanto à 

definição de consumidor, o prazo para o exercício de arrependimento, etc. tendo em vista o 

caráter mínimo das Diretivas sobre proteção do consumidor. 

21. Na América Latina, a situação é distinta estando longe de se alcançar a 

tão almejada harmonização devido à fragilidade dos blocos econômicos formados neste 

continente. Quanto à proteção do consumidor, a grande maioria dos países tem legislação 

específica, a saber: Argentina (Lei n. 24.240/1993), Brasil (Lei n. 8.078/90), Chile (Lei n. 

19.496/97), Colômbia (Decreto n. 3.466/82), Equador (“Ley Orgánica de Defensa do 

Consumidor” de 2001), México (“Ley Federal de Protección al Consumidor” de 1992), 

Paraguai (Lei n. 1.334/1998), Peru (Decreto Legislativo n. 716), Uruguai (Lei n 

17.250/99), Venezuela (“Ley de Protección al Consumidor y al Usuario"). A Bolívia, no 

entanto, ainda não possui legislação consumerista. No que diz respeito às novas 

tecnologias, a primeira preocupação foi disciplinar os requisitos da assinatura digital, 

validando o documento eletrônico, e. g. a Lei n. 25.506 de 2001, na Argentina; a Medida 

Provisória 2.200/2001, no Brasil; Lei n. 19.799/2002, no Chile; “Ley de Firmas y 

Certificados Digitales”, no Peru; Lei n. 17.243/2000, no Uruguai; e Decreto n. 1.024/2001, 

na Venezuela. Por fim, com relação ao comércio eletrônico, raríssimos países latino-

americanos promulgaram lei específica, como a Colômbia (Lei n. 527/99) e Equador (Lei 

n. 67, R.O. Suplemento 557/2002). Além destes, o México disciplina o comércio eletrônico 

através das recentes modificações no Código Civil, Código de Processo Civil, Código de 

Comércio e na Lei Federal de Proteção ao Consumidor. A grande maioria dos países 

latino-americanos tem apenas Projetos de Leis sobre a matéria; é o caso da Argentina (PL 

n. S-3812/06), Bolívia (PL. 037/06-7), Brasil (PL n. 1.589/99 e PL n. 4.906/2001), Chile 

(“Proyecto de Ley sobre Documentos Electrónicos”), Cuba (“Proyecto de Decreto Ley de 

la Contratación Econômica” e “Proyecto de Decreto Ley de lãs Normas Generales para 

la Práctica del Comércio Electrónico”) e Uruguai (“Proyecto de Ley de Firma 

Electrónica”). Todos estes projetos são fortemente influenciados pela Lei Modelo sobre 

Comércio Eletrônico da CNUDMI e as diretrizes da OCDE. Outros países latino-
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americanos nem discutem, ao menos, um Projeto de Lei sobre comércio eletrônico como, 

por exemplo, o Paraguai e o Peru.  

22. O quadro jurídico na América do Norte é bastante interessante. O 

sistema federativo norte-americano deixa aos Estados a competência legislativa em matéria 

de contratos, proteção do consumidor e comércio eletrônico. O mesmo ocorre com as 

províncias e territórios canadenses. Diante da pluralidade de leis estaduais, provinciais e 

territoriais, o Governo Federal trabalha, através de Comissões, para alcançar uma 

uniformização entre elas. Ressalte-se, contudo, que estes países são do sistema de Common 

Law, por isso, o Direito é construído com base nos precedentes; no entanto, há algumas leis 

específicas (“statutory laws”) que disciplinam algumas matérias, como as leis contratuais, 

de proteção do consumidor e sobre comércio eletrônico. No Canadá, há uma lei para 

direcionar a legislação da cada província e território; denomina-se “Uniform Electronic 

Commerce Act” (UECA), de 1999, inspirada na Lei Modelo sobre Comércio Eletrônico da 

CNUDMI (1996). Além desta, a lei denominada “Personal Information Protection and 

Electronic Documents Act” (PIPEDA), de 2000. No campo contratual telemático, 

pretende-se harmonizar as leis canadenses através de um diploma modelo conhecido por 

“Internet Sales Contract Harmonization Template”, que já foi incorporado por diversas 

províncias, a saber: Alberta, Colúmbia Britânica, Manitoba, Nova Escócia e Ontário. A 

UECA foi adotada na Província de Alberta, da Colúmbia Britânica, Ilha do Príncipe 

Eduardo, Manitoba, Nova Brunswick, Nova Escócia, Ontário, Québec, Saskatchewan, 

Terra Nova e Labrador e no Território de Nunavut e Yukon. Os Territórios do Noroeste 

ainda não adotaram lei específica sobre comércio eletrônico. A proteção do consumidor é 

deficitária em algumas províncias e territórios, por se concentrarem apenas na tutela do 

crédito ao consumo (Alberta, Ilha do Príncipe Eduardo, Nova Escócia, Terra Nova e 

Labrador). O mesmo pode ser dito dos três territórios (Nunavut, Territórios do Noroeste e 

Yukon). Nova Brunswick adota tão-somente uma lei específica sobre os vícios e fatos do 

produto (“Consumer Product Warranty and Liability Act”). No entanto, há províncias e 

territórios que gozam de uma avançada lei de proteção do consumidor, que inclusive, 

incluíram aspectos sobre comércio eletrônico, como é o caso da Província de Colúmbia 

Britânica, Manitoba, Ontário, Québec e Saskatchewan. 

23. A situação nos Estados Unidos é semelhante. A lei que pretende 

harmonizar as leis estaduais em matéria de comércio eletrônico é conhecida como 

“Millenium Digital Commerce Act”, Senate Bill 761 de 1999, inspirada na Lei Modelo 

sobre Comércio Eletrônico da CNUDMI. Outrossim, a lei denominada “Electronic 
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Signatures in Global and National Commerce Act” de 2000 surgiu para fortalecer o 

comércio eletrônico, conferindo validade jurídica aos documentos eletrônicos. Há duas 

outras tentativas de harmonização das leis estaduais norte-americanas sobre comércio 

eletrônico, a saber: a “Uniform Computer Information Transactions Act” (UCITA) e 

“Uniform Electronic Transactions Act” (UETA). A primeira foi duramente criticada por 

violar direitos dos consumidores, sendo adotada apenas pelos Estados de Virgínia e 

Maryland.  A segunda, por sua vez, foi adotada por quase todos os cinqüenta Estados 

norte-americanos, exceto a Geórgia, Illinois, Nova Iorque e Washington. Estas leis 

propõem algumas alterações ao “Uniform Commercial Code” para acrescentar algumas 

seções específicas sobre a contratação eletrônica (seções 2-101 a 2-720). Além disto, 

muitas legislações norte-americanas serviram como modelo para a regulação da matéria 

em outros países, como a “Utah Digital Signature Act”, de 1996 e a “Illinois Electronic 

Commerce Security Act”, de 1998. 

24. A influência da Lei Modelo sobre Comércio Eletrônico da CNUDMI é 

marcante. Na Austrália, por exemplo, a denominada “Electronic Transaction Act”, de 

1999, disciplina a matéria inspirada pela mencionada Lei Modelo; além disto, a proteção 

do consumidor na internet está marcada pela diretriz, “Building Consumer Sovereignty in 

Electronic Commerce: a Best practice model for business and dispute resolution in e-

commerce”. Em Cingapura, a situação é semelhante, pois a lei “Electronic Transactions 

Act”, de 1998, baseou-se na Lei Modelo CNUDMI. O mesmo pode ser dito da “Electronic 

Transactions Ordinance” (2000) de Hong Kong e da “Information Technology Act” 

(2000) da Índia.  A Malásia inspirou-se na lei sobre assinatura eletrônica do Estado norte-

americano de Utah para promulgar a sua própria lei, denominada “Digital Signature Act”, 

de 1997; no entanto, ainda falta uma lei específica sobre comércio eletrônico e normas 

eficazes de proteção do consumidor. Por fim, a legislação russa, “Federal Law on 

Information, Informatization, and the Protection of Information”, de 1995, preocupa-se 

com a segurança das informações que circulam eletronicamente; disciplinando aspectos da 

assinatura eletrônica através da “Federal Law of Russian Federation about Electronic 

Digital Signature”. 

25. Portanto, a governança global manifesta-se, no comércio eletrônico, 

claramente pelo predomínio da Lei Modelo da CNUDMI sobre comércio eletrônico de 

1996, com guia para sua incorporação ao Direito interno dos países, editada pelas Nações 

Unidas em Nova Iorque. Esta lei encerra uma uniformidade, uma interação das normas do 
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comércio eletrônico em diversos países, como o Brasil, cujo projeto de Lei n. 4.906/2001, 

que, em muito, baseou-se nesta Lei Modelo. 

26. Todas as leis específicas sobre comércio eletrônico não disciplinam 

todos os aspectos contratuais; mas, tão-somente, afirmam a validade dos contratos 

celebrados por meios eletrônicos. Portanto, aplicam-se as normas contratuais tradicionais 

para disciplinar os contratos eletrônicos. No entanto, esta aplicação deve ser feita com 

cautela, ressalvadas as especificidades do comércio eletrônico. Em face à ausência de lei 

brasileira que discipline a matéria, a aplicação dos princípios desempenha um papel 

importante. Os princípios contratuais clássicos, quais sejam: - o princípio da liberdade 

contratual; - o princípio do consensualismo; - o princípio da obrigatoriedade do contrato; - 

o princípio da relatividade dos efeitos do contrato convivem com os modernos princípios 

sociais, ou seja, - o princípio da boa-fé objetiva, - o princípio da função social do contrato, 

- o princípio do equilíbrio contratual e - o princípio da proteção da parte vulnerável. 

27. O princípio da liberdade contratual (“freedom to contract”) assegura a 

possibilidade de se celebrar contratos eletronicamente, na medida em que as partes têm 

livre escolha da forma como contratar. Todavia, esta liberdade não é ilimitada, pois esbarra 

em questões de ordem pública. 

28. O princípio do consensualismo é, também, aplicado na contratação 

telemática para reafirmar a liberdade de forma, inclusive a eletrônica é meio apto à 

celebração do contrato. No entanto, a preocupação recai na validade do consentimento 

manifestado eletronicamente, ou seja, deve ser feito de forma livre e efetivamente 

consciente. 

29. O princípio da obrigatoriedade do contrato (“principe de la force 

obligatoire du contrat”) aplica-se na contratação telemática, sendo, inclusive, o ponto 

principal nas jurisprudências norte-americana e canadense. Em outras palavras, o contrato, 

livremente celebrado entre as partes, vinculam estas, observados os limites legais. Por 

exemplo, na hipótese de ter inserido, no contrato, alguma cláusula abusiva, esta não 

vinculará as partes, pois a lei lhe invalida. 

30. O princípio da relatividade do contrato (“privity of contract”) adquire 

contornos especiais no comércio eletrônico. Em tese, os contratos produzem efeitos apenas 

entre as pessoas que fizeram parte da contratação, não podem beneficiar nem prejudicar 

terceiros. No entanto, a figura do “terceiro” é variada, pois engloba terceiros em sentido 

amplo, o meramente interessado e os totalmente desinteressados. Este princípio deve ser 
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repensado à luz da contratação telemática haja vista a existência de muitos agentes 

intervenientes. 

31. O princípio da boa-fé objetiva é uma cláusula geral que estabelece 

padrões de comportamentos com abertura tal para que os operadores do Direito possam 

caracterizá-los em cada caso concreto. Portanto, esta cláusula geral cumpre um relevante 

papel no bom desenvolvimento da contratação telemática, nas suas três funções 

(adjuvandi, suplendi e corrigendi). Ela fundamenta, por exemplo, os deveres anexos de 

lealdade, cooperação, informação, honestidade entre os parceiros da contratação 

telemática, o que é essencial para a reconstrução da confiança no comércio eletrônico. 

32. O princípio do equilíbrio contratual (“fair dealing”) é aplicado na 

contratação telemática para reequilibrar as partes, que não têm o domínio técnico, por 

exemplo. Os fornecedores que disponibilizam produtos e serviços online contratam um 

profissional para formatar o sistema de contratação. Por outro lado, o adquirente, 

geralmente um consumidor, não detém o domínio da técnica do profissional na área, o que 

revela, além do usual desequilíbrio econômico, o desequilíbrio técnico que deve ser levado 

em conta pelo juiz ao analisar cada caso concreto. 

33. O princípio da função social do contrato á analisado sob dois enfoques: 

a) inter partes (interesses internos às partes contratantes) e b) ultra partes (interesses 

externos às partes contratantes). Na contratação telemática, este princípio desempenha um 

relevante papel na análise do “shrink-wrap”, “click-wrap” e “browse-wrap”, tendo em 

vista o fato de estas figuras estarem ligadas ao próprio desenvolvimento técnico-científico, 

por exemplo, um “click-wrap” utilizado para permitir o acesso de alunos de uma 

universidade ao banco de dados. 

34. No Common Law, o princípio da “Unconscionability” abarca muitos 

dos argumentos acima mencionados, sendo aplicado pelos tribunais para garantir a justiça 

contratual. Por isso, ele tem sido um argumento recorrente na jurisprudência sobre 

contratos telemáticos, em que se alega a violação deste princípio, quando o fornecedor não 

cumpre, efetivamente, o seu dever de informar o conteúdo das cláusulas do contrato 

(inconsciência procedimental ou formal); ou quando houver desequilíbrio entre as 

prestações (inconsciência substancial ou material). 

35. O princípio da proteção da parte vulnerável (“the protection of weaker 

parties”) é, também, aplicado na contratação telemática para coibir, por exemplo, a 

estipulação de cláusulas que onerem demasiadamente o aderente como as cláusulas de 
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eleição de foro em benefício do estipulante. No Brasil, este princípio é reconhecido no art. 

4º, inc. I do CDC. Nos Estados Unidos e Canadá, diversos julgados reafirmam a aplicação 

deste princípio, pois se entende que os tribunais devem desconsiderar barganhas 

opressivas. 

36. O princípio da liberdade de expressão adquire contornos especiais na 

contratação telemática. A internet tornou-se um meio atraente de divulgação de conteúdo 

online para um número indeterminado de pessoas. Assim, este princípio deve transpor a 

CF/88 para ser compreendido como um princípio norteador das contratações telemáticas, 

impondo uma análise cautelosa dos sistemas de filtros de conteúdo aplicado à rede mundial 

de computador. 

37. A conseqüência deste é o princípio da proteção da privacidade. Portanto, 

ao celebrar um contrato telemático com uma empresa, esta só pode colher as informações 

necessárias ao certame, devendo assegurar o sigilo das mesmas quando o consumidor não 

tiver autorizado a sua divulgação. 

38. Destarte, pelo princípio da liberdade de informação e de 

autodeterminação, o consumidor deve ter total liberdade em fazer publicar e bloquear o 

acesso a suas informações pessoais, acrescentando o dever anexo do fornecedor em 

assegurar meios técnicos para tanto. 

39. O princípio da confiança vai além da cláusula geral da boa-fé objetiva, 

pois é um elemento crucial para a consolidação do comércio eletrônico. O princípio da 

confiança está implícito no CDC na idéia de transparência e no próprio CC/02 como 

manifestação do princípio da eticidade. Portanto, este princípio é muito mais amplo do que 

a cláusula geral da boa-fé objetiva estampada no inc. III do art. 4º do CDC e no art. 422 do 

CC/02. 

40. Estes princípios norteiam a aplicação das normas sobre a formação dos 

contratos. No Civil Law, a formação do contrato é analisada sob três planos, a saber: plano 

da existência, plano da validade e plano da eficácia. Os requisitos para a existência do 

vínculo é a proposta de um lado e a aceitação do outro. No Common Law, a esta análise, 

acrescenta-se a “consideration”. Os efeitos vinculantes da proposta estão previstos tanto 

no Civil Law, quanto no Common Law. No entanto, no Canadá a oferta ao público é tratada 

como mero convite a ofertar (“invitation to treat”); enquanto que, no Brasil, possui os 

mesmos efeitos da proposta consoante o art. 429 do CDC. Neste sentido, nas relações de 

consumo, a publicidade veiculada por qualquer meio, inclusive eletrônico, obriga o 
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fornecedor (art. 30 e 35 do CDC). A aceitação, no Civil Law brasileiro, é o elemento 

conclusivo da contratação; no Canadá, por sua vez, deve-se analisar, também, a 

“consideration” e a causa prevista apenas na Província de Québec. “Consideration” foi 

definida no caso Currie vs. Misa, entendida como “algum direito, interesse, lucro ou 

benefício de uma parte ou alguma renúncia, em detrimento, perca, responsabilidade 

assumida pela outra parte”. A noção de causa no Direito Civil quebequense compreende 

dois sentidos, a saber: a causa da obrigação (objetiva, isto é, a relação entre a prestação e a 

contraprestação – art. 1.371 do CC de Québec); e, a causa do contrato (subjetiva, ou seja, 

o motivo pessoal que levou cada uma das partes a contratar – art. 1.410 do CC de Québec). 

41. Ambos os sistemas disciplinam o silêncio como manifestação da 

vontade. No Brasil, o silêncio é interpretado em conformidade com o comportamento da 

parte (silêncio conclusivo) nos termos do art. 111 do CC/02, semelhantemente ao art. 1.394 

do CC de Québec. No Common Law canadense, o silêncio é interpretado restritivamente 

(Selectmove Ltd. Re). Na contratação telemática, o silêncio é um elemento crucial, pois a 

manifestação de consentimento online é realizada através de cliques ou no mero uso do 

produto. Portanto, este silêncio deve ser reconhecido como manifestação de vontade, 

apenas quando esteja em acordo com os usos e costumes, bem como com o 

comportamento dos contratantes. 

42. Da mesma forma, a conduta pode induzir ao reconhecimento da 

aceitação, notadamente, nos contratos de adesão. No entanto, esta análise deve ser 

cautelosa para verificar se o fornecedor advertiu a outra parte sobre os efeitos de 

determinadas condutas. Por exemplo, se ao baixar o software na internet implica em 

adesão aos termos contratuais, o fornecedor deve chamar a atenção do usuário para este 

fato, advertindo-o destas conseqüências. 

43. Quanto ao momento da conclusão do contrato, os critérios do Common 

Law são distintos do Civil Law. Em outras palavras, o Civil Law brasileiro distingue 

contrato entre presentes (inter praesentes) e entre ausentes (inter absentes). Os primeiros 

formam-se imediatamente à aceitação; os contratos entre ausentes formam-se quando a 

aceitação é expedida (art. 434 do CC/02). No Common Law canadense, os critérios dizem 

respeito ao meio de comunicação empregado. No caso de meio de comunicação 

instantâneo, aplica-se a teoria da recepção estampada na “Receipt Rule”, ou seja, o 

contrato forma-se onde e quando a aceitação for recebida pelo proponente. No caso de 

meio de comunicação não-instantâneo, aplica-se a teoria da expedição estampada na 
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“Dispatch Rule”, segundo a qual o contrato forma-se onde e quando a aceitação é 

despachada. 

44. Quanto ao local de celebração do contrato, o art. 435 do CC/02 

determina o local onde o contrato foi proposto, regra que se aplica tanto aos contratos entre 

presentes quanto aos contratos entre ausentes. Este mesmo critério é estabelecido no § 2º 

do art. 9º da LICC, aplicado aos contratos internacionais. No Código Civil de Québec, por 

sua vez, a regra geral, aplicada aos particulares e empresários entre si, está prevista no art. 

1.387, que determina que o contrato reputa-se formado no lugar onde a aceitação é 

recebida. Esta regra é única, isto é, vale tanto para determinar o momento da conclusão do 

contrato, quanto o local de celebração. No Common Law canadense, na hipótese de 

comunicação instantânea, o contrato reputa-se formado no local onde o proponente 

receber a aceitação. Esta regra vai ao encontro com a regra estabelecida pela Legislação 

quebequense. No entanto, se as partes utilizarem de um meio de comunicação não-

instantâneo, reputa-se formado o contrato no local onde a aceitação é expedida (“dispatch 

rule”). Neste caso, a solução das províncias e dos territórios canadenses do Common Law 

diverge da solução estabelecida na Província de Québec. 

45. A validade do consentimento depende da ausência de vícios que 

maculem a real intenção das partes. Em síntese, os vícios do consentimento são: - erro (art. 

138 – 144 do CC/02); - dolo (art. 145 – 150/02); - coação (art. 151 – 155/02); - estado de 

perigo (art. 156/02); e, - lesão (art. 157/02). Todos podem acarretar a anulabilidade do 

negócio jurídico nos termos do art. 171, inc. II do CC/02. Mas há outros denominados 

vícios sociais, a saber: - fraude contra credores (art. 158 – 165 do CC/02); e, - simulação 

(art. 167 do CC/02). A conseqüência legal da fraude contra credores, assim como os vícios 

do consentimento, é a anulabilidade (art. 171, inc. II do CC/02); diversamente, para os 

casos de simulação, a lei prevê a nulidade (art. 167 do CC/02); ressalvada a possibilidade 

de conversão do negócio jurídico (art. 170 do CC/02). Semelhantemente à regra brasileira, 

são exemplos de defeitos do contrato: o erro (“mistake” e “misrepresentation”); o estado 

de necessidade e de perigo (“duress”); e, o dolo (“undue influence”), todos têm por base a 

teoria da “unconscionability”. 

46. É comum em ambos os sistemas a vedação de cláusulas abusivas 

previstas no art. 51 do CDC e em lei específica no Canadá (“Unfair Terms Act”). 

47. A linguagem contratual é regulada no Direito brasileiro pelo § 3º do art. 

54 do CDC, que impõe a redação clara e precisa dos contratos, utilizando fonte tamanho 

12, no mínimo. Esta mesma disposição é estabelecida no Common Law canadense, 
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ressaltada por diversas leis protetivas ao consumidor, haja vista a seção 5 da Lei de 

Proteção ao Consumidor da Província de Ontário. 

48. A intenção das partes é o ponto de relevância hermenêutico para a 

interpretação contratual. No Brasil, está expresso no art. 112 do CC/02, o qual estabelece 

que as declarações de vontade devam ser interpretadas de acordo com a intenção das 

partes. Nos contratos de adesão, há uma regra específica prevista no art. 423 do CC/02, ou 

seja, a interpretatio contra stipulatorem, em casos de dúvidas e ambigüidades. Nas 

relações jurídicas de consumo, a regra é mais favorável, pois o art. 47 do CDC determina a 

interpretação mais favorável ao consumidor em qualquer hipótese. No Common Law, há 

quatro parâmetros para a interpretação contratual, quais sejam: - a interpretação literal; - a 

interpretação sistemática; - a denominada “The Golden Rule”; e, - a denominada “The 

Contra Proferentem Rule”. Desta forma, advoga-se a interpretação sistemática para 

perquirir a real intenção das partes consubstanciada no documento, bem como às 

circunstâncias do caso concreto. Semelhantemente, ao ordenamento jurídico brasileiro, a 

intepretatio contra stipulatorem é aplicada em diversos casos, que reafirmam o precedente, 

Rankin vs. North Waterloo Farmers Mutual Insurance Co. Além disso, esta regra é 

assegurada nas leis específicas de proteção do consumidor como, por exemplo, a lei que 

vigora na Província de Ontário (seção 11); no entanto, esta regra só é aplicada aos 

contratos de consumo em caso de dúvida ou ambigüidade. 

49. O CC/02, cuja base foi uma sociedade industrial em avançado estágio 

científico, demonstra certa preocupação com as novas tecnologias. Contudo, este diploma 

ainda é insuficiente para regular as peculiaridades do comércio eletrônico. Neste sentido, a 

grande vantagem do Common Law canadense é justamente a facilidade de acompanhar às 

mudanças sociais e o desenvolvimento científico em decorrência de seu sistema flexível, 

construído através dos precedentes, que acompanham os avanços tecnológicos e as 

transformações sociais. 

50. Os sistemas jurídicos, brasileiro e canadense, embora tendo por base 

sistemas distintos, respectivamente, o Civil Law e o Common Law, são razoavelmente 

semelhantes. Sendo aplicáveis à contratação telemática, ressalvadas as peculiaridades. 

51. O traço marcante da contratação telemática é a distância. Na verdade, 

contrato eletrônico é uma modalidade de contratação à distância e não-pessoal. Quanto à 

terminologia “contrato eletrônico”, deve-se indicar que é o gênero do qual contratos 

informáticos e contratos telemáticos são espécies. Os primeiros são os contratos cujo 

objeto são bens ou serviços de informática, designados pela doutrina italiana por “contratti 
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ad oggetto informático”; os segundos, por sua vez, são contratos celebrados utilizando a 

informática como meio de comunicação, designados pela doutrina francesa por “contrats 

télématiques”. 

52. Estes contratos caracterizam-se pela padronização (“standards 

contracts”) e atipicidade. Consoante o ordenamento jurídico brasileiro, estes contratos são 

válidos, pois as partes têm liberdade de escolha do meio pelo qual celebram o contrato. 

Além disso, a massificação ensejada pela internet, como meio de comunicação, impõe a 

necessidade de o fornecedor impor os termos contratuais a serem aceitos pelos interessados 

(contratos de adesão e cláusulas gerais de contratação). 

53. Quanto à validade dos contratos telemáticos, impõe-se o estudo do 

consentimento manifestado por meio eletrônico (consentimento eletrônico), que comporta 

algumas espécies. Nos contratos em que ao usuário é permitido apenas clicar em uma 

declaração elaborada previamente pelo fornecedor, diz-se que o consentimento é pré-

formulado. É possível que a manifestação de vontade seja intermediada por software 

programado para realizar negócios jurídicos em nome e por conta do usuário; nesta 

hipótese, denomina-se consentimento automatizado, atribuído ao usuário que formatou o 

programa de computador para agir em seu favor. O intercâmbio eletrônico de informação 

(“Electronic Data Interchange” – EDI) é um meio de comunicação interssistêmico e 

automatizado, usualmente, empregado nas empresas para acelerar a comunicação e 

minimizar os erros, pois a intervenção humana é mínima já que o sistema é programado 

para atuar de maneira automática. 

54. A validade do consentimento eletrônico depende da ausência de 

quaisquer dos vícios do consentimento. O erro chama a atenção do legislador moderno, 

haja vista sua disciplina ter sido prevista por várias leis específicas sobre comércio 

eletrônico. Havendo conflito entre a vontade real do agente e a vontade declarada 

eletronicamente, deve-se recorrer à Teoria da Confiança (“affidamento” ou 

“Vertrauenstheorie”), segundo a qual a vontade declarada deve prevalecer sobre a vontade 

real íntima do agente, quando faz surgir no parceiro contratual a justa expectativa de 

concluir o certame de maneira válida e eficaz; impondo às partes o dever de agirem 

diligentemente. Por isso, a Teoria da Vontade (“Willenstheorie”) foi superada devido à 

dificuldade de verificar a vontade íntima das partes envolvidas no negócio jurídico; 

segundo esta teoria o fundamento para se anular um negócio jurídico, na hipótese de erro, é 

a ausência da vontade (real) do agente.  A Teoria da Declaração (“Erklärungstheorie”) 

defende a prevalência da vontade declarada sobre a vontade interna do agente, porque 
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aquele é um critério mais objetivo. Por fim, a Teoria da Responsabilidade preconiza a 

tutela da vontade real do agente, ponderando as hipóteses de culpa ou dolo do agente, que 

responderá pela disparidade entre a vontade real e a declarada. 

55. O erro adquire contornos específicos na contratação telemática. Em tese, 

o erro de direito não é invalidante. No entanto, o desconhecimento da lei aplicável no 

comércio eletrônico é uma realidade que não pode ser ignorada pelo Direito. Por isso, a 

parte deve indicar de maneira patente a lei aplicável no caso. Além disto, o erro substancial 

(invalidante) torna-se cada vez mais comum na contratação telemática. A solução mais 

eficaz é a efetiva possibilidade de identificar o erro e corrigi-lo. 

56. Quanto à proposta e aceitação eletrônicas, a definição do momento de 

chegada é crucial para viabilizar a efetiva retratação. Na contratação telemática, mediante o 

avanço tecnológico, a retratação é quase que impraticável haja vista a rapidez no envio e 

recebimento das mensagens eletrônicas. A única possibilidade seria na hipótese da oferta 

ser enviada durante a noite e a retratação também, sendo que no dia seguinte, o oblato ao 

acessar sua caixa de e-mail tomaria ciência, simultaneamente, da oferta e da retratação do 

proponente. 

57. Quando a oferta for corpórea e transmitida por meio de comunicação 

instantânea como, por exemplo, mediante MSN em que o proponente escreve os termos da 

proposta na caixa de diálogo que ficará visível ao oblato, podendo armazená-la, os efeitos 

da proposta são imediatos, aplicando-se o art. 428, inc. I do CC/02, sendo desnecessário o 

conhecimento efetivo pelo destinatário. No entanto, quando a oferta for considerada não-

corpórea e transmitida por meio de comunicação instantânea como, por exemplo, a 

utilização de softwares tais como Skype na modalidade de “conversa de voz”, então o 

efetivo conhecimento de seu conteúdo pelo oblato passa a ser relevante. Por fim, quando a 

oferta for corpórea, porém não-instantânea, e. g. o e-mail composto e enviado, porém 

transmitido apenas no dia seguinte, considera-se eficaz desde o momento em que ele 

ingressa no sistema de informação do oblato, estando acessível. Por isso, o critério alemão, 

que distingue entre mensagens corpóreas e não-corpóreas, é interessante à análise da 

tecnologia empregada na comunicação, conjugando-o ao fator de a mensagem ser 

instantânea ou não-instantânea. 

58. As páginas na internet são consideradas ofertas, vinculando o fornecedor 

nos termos do art. 429 do CC/02, em se tratando de relação entre particulares ou empresas; 

e arts. 30 e 35 do CDC, quando a relação for de consumo. 
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59. Para garantir a atribuição da declaração de vontade eletrônica à 

determinada pessoa, considerada seu emissor, emprega-se a assinatura criptografada em 

sistema de chave pública (“criptografia assimétrica”). A criptografia é um sistema de 

codificação que utiliza uma série complexa de algoritmos, tornando a informação ilegível 

durante sua transmissão em rede. Muito embora esta tecnologia tenha sido adotada na 

grande maioria das legislações, o melhor é não estabelecer um critério fixo, permitindo a 

utilização de novas tecnologias a serem desenvolvidas, mediante a aprovação do Comitê 

Gestor de internet. 

60. O documento eletrônico pode ser usado como meio de prova, tendo em 

vista o art. 225 do CC/02. Além deste fundamento, ao juiz cabe a livre apreciação das 

provas (art. 131 do CPC), o que faz concluir que o documento eletrônico pode sim 

contribuir com seu convencimento, conjugado com todos os outros elementos probatórios 

dos autos. 

61. Os contratos eletrônicos são caracterizados pela estandardização, cuja 

técnica adotada é o contrato de adesão e a imposição das cláusulas gerais de contratação. 

os contratos de adesão têm natureza jurídica de contrato, negócio jurídico bilateral, sendo 

que a declaração de vontade do estipulante está na predeterminação das cláusulas 

contratuais, constituindo-se em verdadeira oferta; sendo que a declaração de vontade do 

aderente (aceitação) dá-se de diversas maneiras, como o uso do produto ou serviço 

(conduta social típica), bem como através do silêncio conclusivo. 

62. Aplicando estes conceitos à contratação telemática, os contratos de 

adesão são contratos escritos, impressos anteriormente ou, ainda, que podem ser impressos 

durante a contratação telemática, em que só resta ao consumidor preencher os espaços 

referentes à sua identificação pessoal e clicar no ícone que designa o seu acordo (“eu 

aceito”). Este fenômeno aplicado à contratação telemática é observado nos contratos do 

tipo shrink-wrap e click-wrap. 

63. As licenças do tipo “shrink-wrap” são contratos de adesão, que podem 

estar impressos no pacote que embala o CD-ROM ou DVD de instalação ou que podem sê-

los a partir da tela inicial da instalação, sendo que suas cláusulas são unilateralmente 

estabelecidas pelo detentor dos direitos autorais do programa de computador que trazem as 

condições de uso do programa de computador, distribuídos em estabelecimentos 

especializados. A formação deste contrato é caracterizada pela imposição de termos 

contratuais que são aceitos pela outra parte, mediante uma conduta social típica ao abrir o 



 628 

pacote e instalar o programa. Neste momento, o contrato se aperfeiçoa; no entanto, a 

eficácia deste contrato depende da anuência aos termos da licença, da qual o usuário toma 

conhecimento após a compra. Por isso, deve-se garantir o direito de devolver o bem, caso 

não haja concordância com as cláusulas impostas unilateralmente. 

64. “Click-wrap” é o contrato de adesão telemático, cujo objeto seja um 

bem imaterial (digitalizado) ou material, em que o fornecedor estabeleça unilateralmente as 

cláusulas contratuais, notificando o adquirente sobre as mesmas antes de obter a 

manifestação de vontade deste, que é exteriorizada mediante uma conduta social típica, 

quer seja por meio de um clique em determinado ícone, quer seja por utilizar o produto 

digitalizado, salvo em seu computador, ou usar o produto após a entrega do bem, quando 

for material. Neste caso, o conhecimento das cláusulas contratuais ocorre previamente à 

exteriorização da vontade do usuário; por isso, os tribunais norte-americanos e canadenses 

têm validado estes contratos. 

65. O consentimento eletrônico nos contratos do tipo “click-wrap” é 

manifestado de forma expressa no momento em que o adquirente clica no ícone referente à 

expressão de anuência, tais como “eu aceito”, “eu concordo”, “sim”, etc. A partir deste 

instante, o adquirente está obrigado às cláusulas contratuais, com as quais ele concordou 

expressamente. Isto não significa, no entanto, a impossibilidade de se anular o contrato, em 

caso de vício do consentimento, ou algumas cláusulas consideradas abusivas, notadamente 

nas relações de consumo. 

66. “Browse-wrap” é o conjunto de termos contratuais, geralmente, fixados 

em hiperlink grafado em letras pequenas no canto inferior do site, sendo que ao clicar no 

hiperlink, o usuário é reconduzido a uma página específica, contendo os termos de uso e 

acesso à página na internet. A fragilidade desta técnica contratual reside na ausência do 

consentimento da outra parte, que nem ao menos tem ciência da existência destes termos 

discretamente postados no canto inferior do site; aliás, geralmente, nem aparece na tela do 

computador. Por isso, não podem ser considerados nem ao menos como “condições gerais 

dos contratos”, pois estas somente integram o contrato, quando o consumidor tiver 

conhecimento ou a efetiva oportunidade de conhecê-las, antes de manifestar sua aceitação. 

Desta forma, para um “browse-wrap” ser considerado válido requer-se a notificação do 

usuário adequadamente acerca da existência dos termos contratuais; a oportunidade efetiva 

de revê-los; a advertência sobre as conseqüências de suas ações (como o acesso ao site); a 

atuação do usuário conforme a conduta descrita. 
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67. Muito embora estes contratos possam ser validados nos termos aqui 

concluídos, permanece a possibilidade de anulação de algumas cláusulas contratuais 

quando forem consideradas abusivas. É o caso da cláusulas de eleição de foro inserta nos 

contratos de adesão que devem ser anuladas quando se constata o abuso por parte do 

estipulante (consoante o par. único do art. 112 do CPC, acrescentado pela Reforma de 

2006). Nos contratos de consumo, o fundamento é complementado pela possibilidade de 

ser considerada nula a cláusula eletiva de foro, quando se constate a desvantagem 

exagerada do consumidor (art. 51, inc. IV do CDC). Nestas hipóteses, o juiz pode 

reconhecer sua incompetência relativa de ofício, sendo uma exceção à regra sumulada de 

que a incompetência relativa não se conhece de ofício. 

68. A cláusula de arbitragem compulsória é nula de pleno direito quando 

inserta nos contratos de consumo (art. 51, inc. VII do CDC). Todavia, este dispositivo visa 

ao reequilíbrio da relação jurídica entre fornecedor e consumidor, de maneira que tal 

vedação visa à proteção da parte mais fraca da relação: o consumidor. Destarte, ao 

consumidor deve ser dada a liberdade de optar, livre e conscientemente, pela submissão ao 

juízo arbitral. 

69. Quanto à cláusula de escolha da lei aplicável (“choice-of-law”), sua 

validade depende do tipo de relação a que se diz respeito. Para nós, a estipulação desta 

cláusula é válida, em tese, fundamentando-se na liberdade contratual. Ressalte-se, que esta 

cláusula deve ter o mesmo tratamento legal que se dá a cláusula eletiva de foro à que, nos 

termos do parágrafo único do art. 112 do CPC, ela pode ser decretada nula ex officio, 

quando inserta nos contratos de adesão e revele o abuso de uma das partes em detrimento 

da outra. O mesmo não pode ser dito caso a relação jurídica seja de consumo, o que 

implica na nulidade da cláusula devido à natureza do CDC, norma de ordem pública nos 

termos do art. 1º do CDC c/c os arts. 5º, inc. XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal 

e art. 48 de suas Disposições Transitórias. 

70. A evolução dos critérios empregados pelo Common Law, para resolver 

as dúvidas acerca da lei aplicável e jurisdição no comércio eletrônico, é evidenciada pela 

aplicação de cinco regras, a saber: a) critério do país de origem (“country-of-origin”); b) 

critério da jurisdição prescrita pelo fornecedor (“prescribed-by-seller”); c) teste Zippo 

(“Zippo passive v. active test”); d) critério dos efeitos (“effects-based”); e, e) critério do 

público alvo (“target approach”). O critério aplicado pelo intérprete brasileiro para se 

definir a lei aplicável à contratação internacional é o do local da celebração, ou seja, lex 
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loci celebrationis, consoante o art. 9º da LICC. Conforme se deixou expresso, a 

característica do contrato eletrônico é a distância, portanto, aplica-se a regra do § 2º deste 

dispositivo, segundo a qual os contratos entre ausentes reputam-se celebrados onde resida 

o proponente. Se aplicada aos contratos de consumo, pelo art. 30 do CDC, que pressupõe o 

fornecedor como proponente, acabaria com o foro privilegiado do consumidor nos 

contratos internacionais. Por isso, esta regra deve ser revista para abarcar a realidade da 

parte vulnerável (o consumidor). Enquanto isso, nas relações internacionais de consumo, 

deve-se aplicar o foro privilegiado previsto no inc. I do art. 101 do CDC, ou seja, o 

domicílio do consumidor. 

71. O CDC é instrumento que regula qualquer relação de consumo, o que 

não pode ser diferente no contexto do comércio eletrônico, passa-se à análise dos 

protagonistas da relação jurídica de consumo, levando em consideração as especificidades 

das novas tecnologias. 

72. O conceito de consumidor adotado pelos adeptos à teoria finalista, 

segundo o qual consumidor restringe-se à pessoa que utiliza o bem como “destinatário 

final”, caracterizando-se, negativamente, por ser o indivíduo “não-profissional” deve ser 

revisto notadamente diante às novas tecnologias. A melhor posição é a que abranda a teoria 

finalista para considerar “consumidor” a pessoa física ou jurídica que adquira produtos ou 

serviços como destinatário final, verificada a vulnerabilidade e hipossuficiência no caso 

concreto. 

73. Quanto à caracterização de produtos e serviços para fins de aplicação do 

CDC, reafirma-se a desnecessidade de a remuneração ser pecuniária. Portanto, os serviços 

e produtos oferecidos online, gratuitamente, podem estar inseridos no conceito legal desde 

que se constate, no caso concreto, a remuneração indireta, e. g. anúncios publicitários. 

74. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC deve ser 

aplicado à contratação telemática; restando, todavia, uma revisão deste dispositivo, bem 

como de outros (e. g. art. 42 do CDC), para efetivar este direito. 

75. A melhor saída ao Brasil é a não aprovação dos projetos de leis 

existentes sobre o tema, para reabrir esta discussão a culminar em uma medida conjunta: - 

um Projeto de Lei específico sobre comércio eletrônico em sentido estrito (como a UECA, 

no Canadá; UCITA e UETA, nos Estados Unidos; e Diretiva 2000/31/CE, na Europa); - 

um Projeto de Lei para alterar alguns artigos do Código Civil e de Processo Civil, 
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notadamente, o art. 225 do CC/02; - um Projeto de Lei para alterar alguns dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor. 

76. É necessária uma Lei específica semelhante às leis adotadas na Europa, 

América do Norte e América Latina para que, assim, o Brasil esteja inserido no contexto 

do comércio global, eliminando insegurança jurídica. Além destas ponderações, é 

aconselhável a criação de uma Agência Reguladora responsável pela regulamentação e 

pelo incentivo ao comércio eletrônico no País, bem como pela fiscalização das entidades 

certificadoras. 
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