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RESUMO 

AZEREDO, João Fábio Azevedo e. Reflexos do emprego de sistemas de inteligência 

artificial nos contratos. 2014. 221 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, 2014. 

O presente trabalho analisa os efeitos jurídicos do uso de sistemas de inteligência 

artificial na formação dos contratos eletrônicos, bem como a aplicabilidade dos institutos do 

erro e do dolo civil a essas modalidades de contrato. Por se tratar de tecnologia que permite 

extremo grau de independência do sistema em relação à sua programação original, será 

investigado se a chamada “declaração de vontade eletrônica”, realizada por meio de uso dessa 

tecnologia, possui alguma especialidade e quais as conseqüências jurídicas da sua adoção.  

Palavras-chave: Contratos – Contrato Eletrônico – Inteligência Artificial 
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ABSTRACT 

This dissertation analyzes the legal effects of the use of artificial intelligence systems 

in the formation of contracts, as well as the applicability of the institutes of error and deceit in 

such contracts. Because this technology allows for an extreme degree of independence of the 

system in relation to its original programming, it is investigated whether statements issued 

with the use of such technology have any specificity and what are the legal consequences of 

its adoption. 

Keywords: Contracts – Electronic Contract – Artificial Intelligence  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Objeto do estudo 

Apresentador: Milorad Cavic quase estragou a campanha perfeita desse homem nas 

olimpíadas de 2008, perdendo para ele por um centésimo de segundo. 

Concorrente: Quem é Michael Phelps? 

(...) 

Apresentador: O afresco de Michelangelo na parede da Capela Sistina mostrando os 

que se salvaram e os amaldiçoados. 

Concorrente: O que é o Juízo Final?1 

No dia 14 de fevereiro de 2011, foi ao ar nos Estados Unidos da América edição do 

programa televisivo extremamente popular naquele país, chamado Jeopardy. Muito embora o 

programa esteja no ar há mais de quarenta anos, essa era uma edição especial. 

Os concorrentes, ao invés de três humanos, como é a tradição dessa competição, eram 

dois humanos e um sistema de inteligência artificial chamado Watson, desenvolvido pela 

empresa International Business Machines – IBM e batizado em homenagem ao primeiro 

presidente da empresa2. 

O programa televisivo é uma competição que premia o participante que demonstre o 

maior domínio sobre todos os temas que integram o conhecimento humano (desde história da 

arte, passando por ciências biológicas e chegando a eventos atuais envolvendo celebridades). 

Além disso, a forma adotada para a competição possui uma especialidade: as perguntas feitas 

                                                 

1 JEOPARDY (programa televisivo). Transmitido no dia 14/02/2011. Disponível em 

<http://www.youtube.com/watch?v=seNkjYyG3gI> (Acessado em 22/02/2013). 

Tradução livre das seguintes conversas: 

Host: Milorad Cavic almost upset this man’s perfect 2008 Olympics, losing to him by on hundredth of a second.  

Contestant: Who is Michael Phelps 

(…) 

Host:  It’s Michelangelo’s fresco on the wall of the Sistine Chapel, depicting the Saved and the Damned. 

Contestant:  What is the Last Judgement?  

Também disponível em http://www.youtube.com/watch?v=seNkjYyG3gI (consultado em 22/02/2013) 
2 SMARTEST Machine on Earth (programa televisivo). Disponível em  

http://www.pbs.org/wgbh/nova/tech/smartest-machine-on-earth.html (consultado em 22/02/2013) 

http://www.youtube.com/watch?v=seNkjYyG3gI
http://www.pbs.org/wgbh/nova/tech/smartest-machine-on-earth.html
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aos participantes são apresentadas como afirmações e o concorrente deve apresentar sua 

resposta em forma de pergunta3. 

O que tornava o programa de 14 de fevereiro de 2011 tão especial era o fato de que, 

pela primeira vez, um sistema de inteligência artificial tentaria vencer humanos em 

competição na qual estes são notoriamente superiores: a compreensão de linguagem. 

Muito embora para os humanos a compreensão dos elementos mais rudimentares de 

linguagem parece simples, essa habilidade é extremamente complicada para sistemas 

computacionais cujo funcionamento é totalmente baseado em linguagem binária, que é pouco 

receptiva a sutilezas e ambiguidades. 

Não obstante todas as adversidades, o sistema Watson venceu os dois maiores 

campeões de todos os tempos do programa por larga margem. Para espanto do público, o 

sistema, que trabalhava a partir de base de dados interna (o computador não tinha acesso à 

internet para formar suas respostas), apresentava respostas imediatas para todas as categoriais. 

Além dos exemplos do trecho citado acima, Watson identificou personagens de obras 

literárias, nome de música dos Beatles a partir de parte de sua letra e eventos geofísicos a 

partir da descrição de suas características.  

Não fosse o fato de que o lugar designado para o competidor estar ocupado por uma 

tela de cristal líquido em que um logotipo mudava de cor de acordo com as situações, 

dificilmente seria possível saber a diferença entre os humanos e o computador. 

A participação de sucesso de Watson no programa Jeopardy é prova de que a 

inteligência artificial não é mais objeto apenas de ficção científica. Essa tecnologia já é parte 

de nossas vidas e vem sendo amplamente utilizada nos mais diversos campos do 

conhecimento humano. 

Assim, verifica-se o uso de sistema de inteligência artificial na biotecnologia, em 

automóveis autoguiados, no mercado de compra e venda de valores mobiliários, na 

                                                 

3 MANUAL de instruções do Jeopardy! DVD Home Game System. 
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programação de novos software, no atendimento a clientes, em sistemas militares, entre 

muitas outras aplicações. 

O próprio sistema Watson, diante do sucesso na competição do Jeopardy, está sendo 

aprimorado para funcionar como sistema de diagnóstico médico, que será capaz de 

rapidamente conjugar as informações do histórico médico de pacientes com os resultados de 

exames recentes para identificar possíveis anomalias e determinar a forma de tratá-las4. 

Nesse contexto, encontram-se tentativas de desenvolvimento dos chamados sistemas 

especialistas legais, que visam a oferecer soluções a disputas a partir da análise dos fatos 

apresentados. 

O projeto Nomos, por exemplo, da União Europeia, visava a criar formas de 

representação de conhecimento de modo que o sistema fosse capaz de gerar uma base de 

conhecimento a partir dos textos normativos existentes e, a partir dessa base de conhecimento, 

apresentar possíveis consequências jurídicas para uma situação fática que lhe fosse oferecida5. 

Outro uso bastante frequente de sistemas de inteligência artificial é no âmbito da 

administração pública, especialmente no cálculo de benefícios a serem pagos pelo Estado, 

como o caso da empresa Soft Law na Austrália6 e de empresas na Holanda que desenvolvem e 

vendem sistemas para o uso da administração pública. 

Mais ainda, verifica-se que o amplo emprego desses sistemas causa impacto na esfera 

jurídica, porque as decisões automatizadas dependem apenas de textos legais que podem ser 

disponibilizados aos sistemas, que se mostram mais consistentes, precisos e eficientes que o 

funcionário público inexperiente ou insuficientemente treinado, que costuma ser encarregado 

                                                 

4 COHN, Jonathan. The Robot Will See You Now. The Atlantic Magazine, 20/02/2013. Revista em formato 

eletrônico Kindle. 
5 YANNOPOULOS, Georgios N. Modelling the legal decision process for information technology applications 

in law. Haia: Kluwer Law International, 1998. p. 174-183 
6 HELLING, Erik; SJÖBERG, Cecilia Magnusson. Legal management of Information Systems. 2a  Ed. 

Stockholm: Studentlitteratur. p. 196-197. 



13 

 

de rever a ampla e complexa legislação sobre o tema para decidir sobre concessão ou não de 

benefício pecuniário ao cidadão7. 

Outro campo profícuo de uso da inteligência artificial é o mercado financeiro. A 

empresa Knight Capital, sediada em Nova Jérsei, nos Estados Unidos da América, foi criada 

em 1995 e por meio do uso de tecnologia de ponta se tornou uma das principais 

intermediárias no mercado de compra e venda de ações nos Estados Unidos da América. 

Nos últimos anos a empresa esteve à frente de uma relevante mudança estratégica em 

Wall Street: a compra e venda automatizada e em alta frequência de valores mobiliários. 

Fazendo uso de algoritmos especialmente desenvolvidos por habilidosos programadores a 

partir de modelos criados por analistas quantitativos (especialistas em modelos matemáticos) 

chamados em inglês de quants8, essas empresas passaram a se aproveitar de ineficiências do 

mercado de valores imobiliários e ganhar enormes lucros a partir de negócios identificados e 

concluídos de forma independente pelos sistemas eletrônicos. 

No dia 31 de julho de 2012, a equipe técnica responsável pelo gerenciamento do 

sistema da Knight Capital fez pequenas alterações e ajustes no sistema, instalando-se novo 

código ao software já existente, a fim de aperfeiçoá-lo. 

No entanto, logo no início do dia 1 de agosto de 2012, o sistema automatizado passou 

a apresentar conduta anormal, fazendo enorme número de negócios que se multiplicavam aos 

milhares. Por quarenta e cinco minutos, logo após o início do pregão, o sistema comprou 

milhões de ações, elevando o seu preço e, em seguida, as vendeu abaixo do preço de mercado, 

causando perdas de cerca de US$ 440.000.000,00 (quatrocentos e quarenta milhões de 

dólares)9, ou seja, um prejuízo de cerca de dez milhões de dólares por minuto. 

                                                 

7 PRAKKEN, Henry. AI & Law on Legal Argument: Research Trends and Application Prospects. Edinburgh: 

SCRIPTed, 2008. 
8 PATTERSON, Scott. The Quants. New York: Random House, 2012 
9 POPPER, Nathaniel. Knight Capital Says Trading Glitch Cost It $440 Million. New York Times, 02 de agosto 

de 2012. Disponível em <http://dealbook.nytimes.com/2012/08/02/knight-capital-says-trading-mishap-cost-it-

440-million/?hp> Acessado em 18/02/2013. 

http://www.google.com.br/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Scott+Patterson%22
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O escândalo levou o órgão equivalente à Comissão de Valores Mobiliários nos 

Estados Unidos da América, a Securities and Exchange Comission – SEC, a iniciar 

investigação acerca do uso de sistemas automatizados no mercado de valores mobiliários.10 

Mais recentemente, no dia 22 de abril de 2013, a conta da Associated Press na rede 

social Twitter foi indevidamente acessada por pessoa não autorizada. Às 13:08 horas, horário 

de Nova Iorque, foi publicada uma notícia falsa acerca de um suposto ataque terrorista na 

Casa Branca que teria ferido o Presidente Barack Obama. Poucos minutos depois, 

funcionários da Associated Press identificaram a notícia falsa e negaram o seu conteúdo. 

No entanto, esses mesmos sistemas de compra e venda automatizada de valores 

mobiliários verificaram a informação pública de uma fonte, em princípio confiável, e 

imediatamente iniciaram a venda de ativos antevendo uma desvalorização no mercado diante 

de uma possível nova guerra. Em poucos segundos o índice Dow Jones caiu 145 pontos, 

equivalentes a cerca de 200 bilhões de dólares11. 

Esses exemplos ilustram que o uso desses sistemas cria dúvidas acerca da 

responsabilidade civil por eventuais danos causados decorrentes do seu emprego. Imagine-se, 

como outro exemplo, acidente de automóvel autoguiado que cause danos materiais a terceiro. 

Surgem, também, questionamentos acerca da propriedade intelectual daquilo que é 

criado por esses sistemas inteligentes, tais como software, código genético para uma nova 

bactéria, ou o desenho e projeto de novo utensílio. 

Verifica-se, portanto, que essa tecnologia já é realidade em nosso cotidiano e que seu 

uso gera reflexos no âmbito jurídico. Nesse contexto, é de especial interesse o uso de sistemas 

de inteligência artificial no âmbito da formação de contratos. 

                                                 

10 STRASBURG, Jenny; PATTERSON, Scott. SEC Expands Knight Probe. Wall Street Journal, 13 de novembro 

de 2012. Disponível em 

<http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324595904578117253534571388.html consultado em 

18/02/2013>. Acessado em 18/02/2013. 
11 LAURICELLA, Tom et. al. Twitter Hoax Sparks Swift Stock Swoon. Wall Street Journal, 23 de abril de 2013. 

Disponível em  <http://on.wsj.com/ZLdkWe> Acessado em 06/06/2013. 
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Isso porque o estado da arte da tecnologia a torna extremamente útil para decidir 

quando, onde e de quem comprar, por qual preço e em qual quantidade. Assim, sistemas de 

inteligência artificial são usados para revisão jurídica de documentos12, na criação e 

veiculação de anúncios publicitários13, entre outras aplicações. 

Dessa forma, esses sistemas de inteligência artificial são capazes de processar grandes 

quantidades de informação para identificar situações proveitosas de contratação em 

determinado momento e efetivamente formar contratos de forma totalmente independente da 

sua programação inicial. 

Ocorre que pouco se estudou a respeito de contratos formados por meio do uso desses 

sistemas, a fim de compreender o regramento jurídico aplicável: esses contratos devem 

possuir forma específica? Em que momento se dá a declaração de vontade? São aplicáveis os 

institutos de vícios de consentimento à declaração de vontade eletrônica? 

Consequentemente, como se verifica, a relevância do tema decorre, principalmente, de 

dois pontos: a) a crescente utilização cotidiana de tecnologias que se utilizam de inteligência 

artificial; b) a ausência de trabalhos científicos no âmbito do Direito pátrio que tratem desse 

tema na doutrina nacional14. 

Muito embora não se tenha conhecimento de disputas no Poder Judiciário nacional que 

tratem do assunto, a ampla utilização da tecnologia leva a crer que em breve os operadores do 

Direito se verão confrontados com disputas decorrentes do uso dessas tecnologias. 

Portanto, se faz necessária análise crítica da forma pela qual a declaração da vontade 

nos contratos é tratada em nosso ordenamento jurídico, a fim de se apresentar possíveis 

soluções para as questões relatadas. 

                                                 

12 MARKOFF, John. Armies of Expensive Lawyers, Replaced by Cheaper Software. New York Times, 4 de 

março de 2011. Disponível em <http://www.nytimes.com/2011/03/05/science/05legal.html?_r=0> Acessado em 

22/02/2013 
13 LOHR, Steve. Tech’s New Wave, Driven by Data. New York Times, 08 de setembro de 2012. Disponível em 

<http://dealbook.nytimes.com/2012/08/02/knight-capital-says-trading-mishap-cost-it-440-million/?hp> 

Acessado em 18/02/2013. 
14 Há tese de doutorado defendida na Universidade Federal da Bahia com o título “Personalidade Jurídica do 

Robo e sua Efetividade no Direito”, por Marco Aurélio Castro Júnior, que, porém, não trata do tema de forma 

aprofundada no âmbito da formação de contratos. 
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Como anteriormente mencionado, a solução dos conflitos envolvendo a contratação 

com uso de sistemas inteligentes, passa pela análise pormenorizada de uma série de assuntos. 

Assim, parece oportuno, a fim de seguir linha de raciocínio lógico, apresentar breve 

relato histórico sobre a criação e o desenvolvimento da inteligência artificial e a sua 

importância na sociedade atual, de forma a contextualizar o tema. 

Além disso, é importante a apresentação de conceitos técnicos sobre os quais se 

fundamentará a pesquisa no âmbito jurídico, uma vez que o que, em termos gerais, é 

denominado inteligência artificial, abarca diversas tecnologias que possuem especificidades 

que podem ser relevantes para a determinação do regime jurídico aplicável aos contratos 

formados a partir do seu uso. 

Uma vez delineado o ambiente em que se insere o tema, bem como as premissas 

técnicas de funcionamento dos sistemas de inteligência artificial, o trabalho passará ao estudo 

do conceito de contrato eletrônico e as diferentes formas de contratação por meio eletrônico, 

que se mostra como premissa inarredável do estudo: sem compreensão do contrato eletrônico 

não é possível discutir a influência exercida pela inteligência artificial. 

Dessa forma, será estabelecido o conceito de contrato eletrônico, sua forma, o controle 

de conteúdo, o regramento da oferta e aceitação nesses contratos, o local de formação e a 

prova do contrato. 

Estabelecidas essas premissas, passar-se-á ao ponto fulcral da investigação: a 

influência da inteligência artificial na formação e execução dos contratos. Como se dá a 

declaração de vontade nesses casos? Ela difere da declaração de vontade nos casos em que 

não há uso de tecnologia de inteligência artificial? Pode-se falar em vício de consentimento de 

um sistema de inteligência artificial? 

A partir desse ponto será discutida a influência da inteligência artificial na existência, 

validade e eficácia dos contratos nos quais essa tecnologia é usada. Tomando-se por guia 

estudos doutrinários estrangeiros, será analisada, com fundamento na doutrina pátria, a 

aplicabilidade de normas atinentes a institutos vigentes, a fim de determinar se a “declaração 

de vontade eletrônica” - aquela feita com uso de sistema de inteligência artificial – deve ser 

tratada de forma especial. 
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Além disso, mostra-se relevante a análise da possível caracterização de vícios de 

consentimento, segundo regrados pelo ordenamento vigente, bem como os efeitos do 

princípio da boa-fé, às situações oriundas do uso das novas tecnologias na formação de 

contratos. 

Isso porque, os sistemas inteligentes, muito embora sejam capazes de ações que não 

são inicialmente previsíveis àqueles que os criaram, são desenvolvidos para alcançar 

determinados objetivos, razão pela qual será analisado se o estabelecimento desses objetivos 

deve ser considerado declaração da vontade do titular do sistema inteligente e se são 

aplicáveis as disposições legais sobre vícios de consentimento. 

Dessa forma, se buscará, a partir da análise das normas vigentes, interpretar o alcance 

da declaração da vontade do titular dos sistemas inteligentes na sua utilização, ou seja, se os 

contratos formados pelo uso de sistema inteligente obrigam o titular desse sistema, ainda que 

o seu funcionamento extrapole as previsões do escopo de atuação. 

1.2. A evolução da inteligência artificial 

Para que se possa analisar as questões jurídicas envolvendo a formação de contratos 

por meio de agentes de inteligência artificial é necessário, primeiramente, delinear, com o 

maior grau de precisão possível, o que se entende por inteligência artificial e, a partir desse 

conceito, definir o que são sistemas de inteligência artificial para os fins do presente estudo. 

Nesse contexto, a fim de que se possa definir o conceito de inteligência artificial, se 

mostra oportuno apresentar breve histórico da evolução dessa ciência, identificando-se os 

elementos relevantes que a caracterizam. 

A ciência da inteligência artificial hoje possui muitos subcampos específicos de 

pesquisa, mas se pode dizer que, nas raízes de seu desenvolvimento, a inteligência artificial se 
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divide em duas correntes conceitualmente distintas15: a) sistemas que buscam imitar o 

comportamento humano; ou b) sistemas que visam a reproduzir o pensamento racional. 

Assim, por um lado se foca no aspecto externo, o comportamento, não sendo relevante 

o meio pelo qual se alcance resultado que imite satisfatoriamente o comportamento humano, 

enquanto a outra corrente se preocupa em construir sistemas que tomem decisões de forma 

racional, razão pela qual o meio utilizado para tanto é de extrema relevância. 

A corrente que se foca no aspecto comportamental tem como principal referência Alan 

Turing, que em 1950 criou o Teste Turing16, o qual visa a apresentar definição operacional 

satisfatória de inteligência.  

Turing propõe como ponto de partida a pergunta “podem as máquinas pensar?”. No 

entanto, por presumir que a definição de “máquinas” e “pensar” seria deturpada pelo uso 

popular desses termos, optou por desenvolver jogo que serviria como meio para responder a 

esse questionamento. 

Assim, segundo o Jogo da Imitação de Turing, um humano deve interrogar um 

computador por via de teletipo - o que hoje seria denominado de mensagens instantâneas - e 

caso o humano não seja capaz de identificar se está interrogando outro humano ou um 

computador, o computador passa no teste17. 

O teste de Turing, como se vê, centra sua preocupação no resultado final, ou seja, para 

Turing é irrelevante o processo pelo qual a máquina chega às respostas apresentadas pelo 

interrogador, desde que o resultado final seja capaz de enganá-lo. 

                                                 

15 RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2a ed. New Jersey: Prentice 

Hall, 2003. p. 4. 
16 TURING, Alan M. Computing machinery and intelligence, Oxford University Press, New Series, Vol. 59, No. 

236, Outubro de 1950, p. 433/460. 
17 À época em que o artigo foi escrito era impossível a aplicação prática do teste diante da limitação do estado da 

arte da tecnologia. Dessa forma, o jogo foi pensado como exercício de investigação hipotética pelo autor. Não 

obstante, determinado a provar sua tese, o autor anteviu algumas regras como forma isolar os elementos que, 

segundo ele, eram relevantes na identificação da capacidade de “pensar” de uma máquina. Assim, não era 

permitido ao interrogador pedir atos físicos (correr, dançar etc.) ao interrogado. Esse, por sua vez, poderia se 

vangloriar de dotes físicos e artísticos, ainda que não os possuísse.  
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Verifica-se que a saída encontrada por Turing é extremamente pragmática e atenta 

para as próprias limitações do conhecimento humano, uma vez que até hoje não somos 

capazes de definir com clareza e objetividade o que é o raciocínio humano18. 

Ao mesmo tempo, não se pode perder de vista que o enfoque pragmático de Turing 

encontra limitações, uma vez que o crescente poder computacional tem permitido criar 

sistemas altamente sofisticados na arte de imitar conversas humanas, mas que são 

inerentemente desprovidos da capacidade de assimilar e transmitir conhecimento. 

Para que se possa entender melhor as limitações do teste de Turing é extremamente 

produtivo conhecer o funcionamento de programas que foram desenvolvidos especificamente 

para passar nesse teste. 

Anualmente, desde 1990, é realizado o Prêmio Loebner, que é competição criada por 

Hugh Gene Loebner, em parceria com o Centro de Estudos Comportamentais de Cambridge. 

A competição visa, a partir de uma versão mais sofisticada do Jogo da Imitação criado por 

Turing, a premiar o programa “mais humano”. 

A competição foi criada com o apoio de Loebner como a primeira tentativa de colocar 

em prática o teste de Turing, que via, na aplicação linguística da inteligência artificial, campo 

com amplo espaço para aplicações práticas e desenvolvimento científico. 

Independentemente das polêmicas acadêmicas acerca da adequação da competição19, 

os resultados obtidos a partir desse teste e as suas possíveis aplicações práticas são 

impressionantes e demonstram a capacidade humana de desenvolver soluções perspicazes 

para problemas que, em um primeiro momento, parecem intransponíveis. 

“A: - Os homens são todos iguais. 

B: - Em que forma? 

A:  - Eles estão sempre nos chateando sobre alguma coisa. 

B: - Você consegue pensar em um exemplo específico? 

A: - Bem, meu namorado me fez vir aqui. 

                                                 

18 HAWKINS, Jeff; LEE, Sandra B. On Intelligence. New York: Henry Holt and Company, 2004.  
19 Para crítica sobre a aplicação do teste Turing ver SHIEBER, Stuart M. Lessons from a Restricted Turing Test. 

Communications of the Association for Computing Machinery, volume 37, no 6, p. 70/78. 
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B: - Seu namorado a fez vir aqui? 

A: - Ele diz que eu estou deprimida. 

B: - Sinto muito em saber que você está deprimida. 

A:  - É verdade, eu estou infeliz. 

B: - Você acha que vir aqui vai ajudá-la a não ficar infeliz? 

A: - Eu preciso de ajuda, isso ao menos parece certo. 

B: - O que significaria para você se você pudesse conseguir ajuda? 

A: - Talvez eu pudesse me relacionar melhor com minha mãe. 

B: - Conte-me mais sobre sua família”20  

No diálogo acima, a parte “A” é uma mulher e a parte “B” é um programa de 

computador chamado Eliza, escrito entre 1964 e 1965 por Joseph Weizenbaum do 

Massachusetts Institute of Technology - MIT. O programa é inspirado na terapia rogeriana 

(Carl Rogers), e funciona em um princípio bastante simples: extrair palavras chave das frases 

da outra parte na conversa e as recolocar como perguntas abertas.  

A tecnologia desses programas de conversação, chamados em inglês de chat bots, é 

hoje muito mais sofisticada21, mas o exemplo acima demonstra, ao mesmo tempo, como uma 

solução técnica simples permite que se tenha uma experiência muito semelhante com uma 

conversa humana, bem como o amplo caminho a ser percorrido para que um sistema dessa 

natureza possa estabelecer comunicação bilateral em que haja efetiva troca de conhecimento 

entre sistema e humano. 

Diante da clara limitação do enfoque finalista da definição de Turing, outro caminho 

seguido no desenvolvimento da inteligência artificial se concentra na tentativa de reprodução 

do pensamento racional. 

                                                 

20 BRIAN, Christian. The Most Human Human. New York: Doubleday. Livro Eletrônico formato Kindle. 

Tradução livre do seguinte trecho: Sent: Men are all alike; Received: In what way? Sent: They´re always 

bugging us about something; Received: Can you think of a specific event? Sent: Well, my boyfriend made me 

come here; Received: Your boyfriend made you come here; Sent: He says I’m depressed most of the time; 

Received: I am sorry to hear you’re depressed; Sent: It is true. I am unhappy. Received: Do you think coming 

here will help you not be unhappy? Sent: I need some help, that much seems certain; Received: What would it 

mean to you if you got some help? Sent: Perhaps I could learn to get along with my mother; Received: Tell me 

more about your family.  
21 Para um exemplo ver o chat bot A.L.I.C.E. Disponível <http://alice.pandorabots.com/>, acessado em 

14/12/2012 

http://alice.pandorabots.com/
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É relevante notar que o pensamento racional que se busca reproduzir não é, 

necessariamente, o pensamento humano, na medida em que este nem sempre é racional, o que 

se constata pela dificuldade enfrentada pelos seres humanos em avaliar de forma adequada e 

imediata elementos estatísticos quando da formação de sua vontade22. Nesse sentido, é 

ilustrativo o fato de a ciência da Economia possuir campo devotado ao estudo de condutas 

que, dentro do contexto de uma economia de mercado, não se mostram racionais23. 

Veja-se o exemplo de consumidores que, confrontados com uma promoção de latas de 

sopa, compravam um número médio de 3,5 latas, enquanto os consumidores que, oferecido o 

mesmo desconto mas imposto o limite de 12 latas por comprador, compravam 7 latas de sopa. 

A imposição de um limite máximo criava um ponto de referência que fazia com que os 

consumidores não decidissem a partir de sua necessidade de latas de sopa, mas segundo o 

limite imposto arbitrariamente24. 

Também é ilustrativo das limitações da racionalidade das decisões humanas o 

experimento em que foi dada a estudantes a possibilidade de ganhar um prêmio desde que 

retirassem a bola vermelha. Em uma urna havia uma bola vermelha e dez bolas no total e na 

outra urna oito, bolas vermelhas e cem bolas no total. Mais de um terço dos estudantes 

escolheu a segunda urna, em que pesem as chances serem menores, porque se focaram no 

número maior de bolas vermelhas25. 

                                                 

22 EAGLEMAN, David. Incognito: The secret lives of Brains. New York: Pantheon Books, 2011. Documento 

em formato eletrônico desprovido de paginação. 

KAHNEMAN, Daniel. Thinking Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. 2011. Documento em 

formato eletrônico desprovido de paginação. 
23 CAMERER, Colin. F; LOWENSTEIN, George. Behavioral Economics: Past, Present and Future. In: 

CAMERER, Colin (coord.) Advances in Behavioral Economics. Princeton, Princeton University Press, 2004. 
24 KAHNEMAN, Daniel. Thinking Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. 2011. Documento em 

formato eletrônico desprovido de paginação. 
25 KAHNEMAN, Daniel. Thinking Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. 2011. Documento em 

formato eletrônico desprovido de paginação. O livro dá ainda muitos outros exemplos interessantes nos quais a 

mente humana falha na análise do que seria considerada, racionalmente, a decisão adequada. 
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Assim, o desenvolvimento de sistemas focados na reprodução do pensamento racional 

parte da premissa de que o pensamento racional é aquele que adota a conduta necessária a 

atingir o seu objetivo de acordo com as premissas estabelecidas26. 

É importante que se entenda que a inteligência artificial não se limita à execução de 

comandos estabelecidos por um programador. O objetivo é a criação de sistemas capazes de 

efetivamente captar informações e adotar condutas que extrapolam sua programação inicial. 

Com base nesse ambicioso objetivo, a ciência da inteligência artificial passa a se 

desenvolver nos mais diversos campos do conhecimento humano. Na medicina, com sistemas 

que auxiliam no diagnóstico de doenças, ou na linguística, com sistemas de atendimento a 

clientes, e até mesmo na indústria do entretenimento, no desenvolvimento de jogos 

eletrônicos. 

Esses avanços têm como base a criação dos chamados sistemas especialistas, os quais 

fazem uso do conhecimento humano estruturado em uma base de dados, como forma de 

tornar mais rápida e eficaz a solução dos problemas apresentados. Dessa forma, verifica-se 

que o sistema é estruturado para apresentar soluções a partir de uma base de conhecimento 

existente27, razão pela qual esses sistemas são denominados em inglês como knowledge-

based28. 

Assim, já em 1973 o sistema chamado LUNAR é usado para solucionar problemas 

práticos, uma vez que permitia a geólogos fazerem perguntas em inglês sobre as amostras de 

rochas trazidas da Lua pelas missões da Apollo29. 

Essa possibilidade de utilização prática desses sistemas levou à sua aplicação 

comercial com o desenvolvimento de sistemas especialistas para, por exemplo, tornar mais 

eficiente o processamento de pedidos em uma empresa de comércio varejista. 

                                                 

26 RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2a ed. New Jersey: Prentice 

Hall, 2003. p. 7. 
27 ROVER, Aires José. Informática no Direito - Inteligência Artificial. Curitiba: Editora Juruá. 2001. p. 126. 
28 FEIGENBAUM, E.A. The art of artificial intelligence: I. Themes and case studies of knowledge engineering 

Disponível em <ftp://reports.stanford.edu/pub/cstr.old/reports/cs/tr/77/621/CS-TR-77-621.pdf> (acessado em 

05/03/2013) 
29 RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2a ed. New Jersey: Prentice 

Hall, 2003. p. 23 
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Aliado a esse avanço, o contínuo e exponencial crescimento da capacidade 

computacional tornou esses sistemas extremamente sofisticados e capazes de atuar em 

campos altamente complexos, como a ciência do Direito. 

Como será oportunamente demonstrado, esses sistemas de inteligência artificial já 

possuem tecnologia suficientemente avançada para que sejam usados em aplicações jurídicas 

práticas. 

1.3. Conceito de Inteligência Artificial 

Tome-se o seguinte exemplo hipotético: uma empresa possui sítio de comércio 

eletrônico que vende, entre outros produtos, calculadoras. Se esse sítio de comércio eletrônico 

for baseado em sistema informatizado tradicional, o preço de venda será determinado a partir 

da referência à base de dados cujo conteúdo será previamente provido por um ser humano. 

No entanto, se o sítio de comércio eletrônico for baseado em sistema que faça uso de 

tecnologia de inteligência artificial, o preço de venda será definido, sem a intervenção humana 

direta, não apenas pela base de dados existente, mas também a partir da análise de 

informações dos preços de concorrentes, época do ano (férias ou período letivo), volume de 

vendas nos períodos anteriores, entre tantos outros fatores, com o objetivo de lucrar o máximo 

possível.  

Cumpre esclarecer que nesse tipo de sistema o programador pode estabelecer limites a 

serem observados, como, por exemplo, um preço mínimo de venda, ou quantidade máxima de 

produtos a serem vendidos, mas dentro desses parâmetros mínimos o sistema age de forma 

independente. 

Tanto isso é verdade que recentemente uma cadeia de materiais para escritório norte-

americana passou a incorporar, no cálculo de seu preço para venda de produtos pela internet, a 
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distância geográfica entre o cliente que está pesquisando a compra e a loja física mais 

próxima de um concorrente30. 

Quanto mais próximo fisicamente o concorrente e, consequentemente, mais fácil e 

prático o deslocamento da residência até a loja para adquirir o produto, menor o preço 

ofertado. Se, no entanto, o cliente se encontra em local desprovido de lojas concorrentes e, 

portanto, o deslocamento até uma loja é caro e inconveniente, o sítio na internet pode cobrar 

preços maiores. 

Isso prova como esses sistemas podem ser amplamente usados no âmbito contratual. O 

sistema, além de estipular o preço a partir da análise de diversos fatores, examinará os 

resultados de decisões passadas, a fim de alterar e aprimorar as decisões futuras. 

A descrição dos sistemas de inteligência artificial feita até o momento pode levar o 

leitor menos iniciado no campo a imaginar que a capacidade de resolver problemas, de forma 

independente, é ilimitada e que, em breve, computadores substituirão parte relevante da 

atividade humana. No entanto, isso não deve ocorrer no futuro próximo. 

Esses sistemas, em verdade, são extremamente complexos e demandam grande 

refinamento nas técnicas de desenvolvimento, sendo certo que o estado da arte nesse campo 

da ciência, em que pesem os grandes avanços das últimas décadas, ainda possui muitas 

limitações. 

Um exemplo interessante dessas limitações - bem como de possíveis problemas 

decorrentes do seu uso - diz respeito a dois sistemas automatizados de revendedores de livros. 

Um dos sistemas estava programado para sempre estabelecer o preço de venda um pouco 

acima do maior preço dos concorrentes. Assim, esse sistema verificava, de forma automática, 

o preço ofertado pelos concorrentes e estabelecia o seu preço em 1.270589 acima desse limite. 

O titular desse sistema é um revendedor que possui milhares de recomendações positivas e, 

                                                 

30 VALENTINO-DEVRIES, Jennifer et al. Websites Vary Prices, Deals Based on Users' Information. Wall 

Street Journal, 24 de dezembro de 2012, Disponível em 

<http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323777204578189391813881534.html>. (Acessado em 

22/02/2013.)  
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sabendo que consumidores estão dispostos a pagar um pouco mais pela qualidade e confiança, 

desenvolveu essa estratégia para lucrar com isso. 

Ocorre que o sistema de outro concorrente também estava programado para analisar os 

preços dos competidores e estabelecer o preço de venda de seu produto 0.9983 abaixo do 

maior preço. Esse revendedor, por sua vez, queria ter o preço mais baixo, mas apenas um 

pouco mais baixo que o segundo mais barato. 

Assim, o sistema automatizado do primeiro revendedor estabeleceu o preço do livro 

em determinado patamar, o que levou o sistema do segundo a elevar o preço do seu produto 

para que alcançasse o objetivo estipulado de ser apenas um pouco mais barato. Ocorre que 

essa alteração de preço induzia o primeiro sistema a, novamente, elevar seu preço para que 

estivesse acima dos demais na percentagem inicialmente estabelecida, levando o primeiro 

sistema a, mais uma vez, aumentar o seu preço. 

Esse ciclo levou os preços de um livro, sobre a genética de moscas, que até então 

costumava ser vendido por cerca de trinta e cinco dólares, a alcançar o preço de mais de vinte 

e três milhões de dólares após poucos dias de intensa disputa entre os sistemas31. A distorção 

acabou por ser corrigida após a intervenção de um programador. 

Dado que os sistemas informatizados possuem natureza intimamente ligada à 

matemática, não há dúvidas de que o seu maior desenvolvimento e aplicação é encontrado em 

campos ligados às chamadas ciências exatas, tais como demonstração de teoremas, análise de 

mercados financeiros, desenvolvimento de software entre outros. 

Não obstante, mesmo em ciências humanísticas como o Direito, a capacidade e 

potencial da inteligência artificial causam apelo e os ganhos de produtividade, qualidade e 

eficiência são irresistíveis. 

São esses sistemas que serão o objeto do presente estudo, razão pela qual se passa a 

fazer esforço de conceituação, a fim de apresentar consequências jurídicas de sua utilização. 

                                                 

31 STEINER, Christopher. Automate this: how Algorithms came to rule the world. New York: Penguim, 2012. p. 

11/53. 
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Como já mencionado de forma breve, a conceituação da inteligência artificial é tarefa 

bastante difícil e não raro esbarra em definições circulares que pouco esclarecem o objeto do 

estudo. 

Assim, por exemplo, há definições que conceituam inteligência artificial como 

“ciência de construção de máquinas que fazem coisas que requeiram inteligência”32, sem, 

porém, conceituar o que se entende por inteligência. 

Da mesma forma, é recorrente a descrição de elementos que apresentem características 

de sistemas de inteligência artificial, sem, porém, conceituá-los. 

Não se ignoram as dificuldades inerentes a tal tarefa, especialmente no que tange à 

ausência de conceito completo sobre a inteligência e funcionamento do cérebro humano e, 

consequentemente, as limitações de eventual definição que busque superar essas barreiras. 

Não obstante, ainda que com reconhecidas limitações, um conceito objetivo de 

inteligência artificial se mostra oportuno para demarcar o campo de estudo e permitir 

compreensão, ainda que imperfeita, dos problemas a serem analisados. 

Nesse sentido, a definição segundo a qual a inteligência artificial consiste no 

desenvolvimento de sistemas que reconhecem o ambiente à sua volta e tomam medidas para 

alcançar os seus objetivos33, tem o mérito de concatenar de forma direta os principais 

elementos constitutivos da ciência. 

Seguindo a mesma linha de ideias, outro doutrinador apresenta definição que nos 

parece muito oportuna: 

                                                 

32 MINSKY, Marvin L. Semantic Information Processing. 1968 apud ROVER, Aires José. Informática no 

Direito - Inteligência Artificial. Curitiba: Editora Juruá. 2001. 
33 RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2a ed. New Jersey: Prentice 

Hall, 2003. p. vii. 
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“A IA [inteligência artificial] é uma ciência experimental, que envolve o estudo da 

representação do conhecimento (cognição), raciocínio e aprendizagem, percepção 

dos problemas e ação ou solução dos mesmos”34. 

Vale refletir, ainda que brevemente, sobre os elementos caracterizadores dos sistemas 

de inteligência artificial, a fim de compreender sua especialidade em relação a outros sistemas 

informatizados. 

Dessa forma, nota-se que o sistema de inteligência artificial deve reconhecer o 

ambiente à sua volta e converter essas informações em conhecimento. O grau de amplitude e 

precisão dessa característica, por óbvio, variará dependendo da sua sofisticação. 

Além disso, não só deverá o sistema ser capaz de apresentar soluções para os 

problemas apresentados, como deve aprender diante dos resultados decorrentes das condutas 

adotadas anteriormente e das novas informações obtidas do ambiente em que se insere. 

É de grande importância que se compreenda a amplitude dos efeitos dessa 

característica. A capacidade de aprendizado de sistemas de inteligência artificial quebra o 

paradigma tradicional de sistemas informatizados como meras ferramentas capazes apenas de 

reproduzir a programação humana inicial. 

Assim, para os sistemas de inteligência artificial, a máxima de que o computador é, 

unicamente, um processador automatizado de comandos previamente estabelecidos pelo 

homem não se verifica35, uma vez que são capazes de incorporar à sua base de conhecimento 

os fatos decorrentes de sua atuação, bem como aqueles percebidos no ambiente em que se 

insere, mudando a partir desses novos elementos as soluções apresentadas aos problemas que 

lhes são propostos. 

                                                 

34 RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2a ed. New Jersey: Prentice 

Hall, 2003. p. 62. 

 
35 É curioso notar que esse argumento já foi colocado em 1842 por Lady Lovelace ao comentar sobre a máquina 

analítica de Babbage, ao afirmar que "The Analytical Engine has no pretensions to originate anything. It can do 

whatever we know how to order it to perform". (TURING, Alan M. Computing machinery and intelligence, 

Oxford University Press, New Series, Vol. 59, No. 236, Outubro de 1950.  p. 433/460). 
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Por fim, diretamente ligada aos elementos anteriores, está a capacidade de apresentar 

soluções a problemas diante dos objetivos que lhes são estabelecidos. Diferentemente de 

sistemas automatizados, em que se estabelecem determinadas condutas como respostas para 

determinadas situações antevistas pelo programador (se acontecer “a”, fazer “b”), os sistemas 

de inteligência artificial visam a alcançar objetivos. 

Assim, remove-se a ligação direta e previsível entre programação e resultado e abre-se 

o desafio de desenvolver sistemas que não dependem de comandos para tomar decisões, uma 

vez estabelecidos os requisitos mínimos e os objetivos a serem alcançados. Os sistemas 

devem ser capazes de encontrar soluções. 

A diferença entre o sistema de inteligência artificial e o sistema informatizado é 

exponencial. No sistema informatizado existe um comando direto para cada conduta – 

exigindo que o programador anteveja todas as possibilidades para cada possível alternativa – e 

caso a conduta não seja antevista o sistema não terá uma resposta. 

Os sistemas de inteligência artificial, por sua vez, recebem uma base de conhecimento 

com elementos mínimos para alcançar um determinado objetivo. Como alcançar esse 

objetivo, quais condutas a adotar quando verificadas determinadas situações, serão 

determinadas pelo sistema. 

Nesse sentido, verifica-se que os sistemas de inteligência artificial são mais resilientes 

e independentes, capazes de encontrar por si só soluções, enquanto os sistemas informatizados 

tradicionais dependem intrinsecamente das decisões de seu programador. 

1.4. Breve histórico da influência das novas tecnologias nos contratos 

Uma vez estabelecido o escopo do presente estudo, bem como o conceito de 

inteligência artificial, é oportuno traçar breve evolução histórica da aplicação prática da 

informática na formação e execução de contratos, a fim de contextualizar o uso de sistemas de 

inteligência artificial na contratação por meio eletrônico. 

Assim, parece adequado iniciar pelo Electronic Data Interchange, que é conjunto de 

padrões desenvolvidos, a fim de tornar possíveis comunicações eletrônicas entre parceiros 

comerciais para a compra, venda e transporte de bens. 
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Em outras palavras, o Electronic Data Interchange é uma combinação de 

equipamentos (hardware) e software que permite que os sistemas de empresas diferentes se 

comuniquem entre si, de forma automatizada, para realizar atos referentes a contratos 

regularmente mantidos entre essas empresas. 

O desenvolvimento do Electronic Data Interchange se iniciou nos anos 196036, nos 

Estados Unidos da América, como forma de aumentar a eficiência na troca de informações 

entre organizações, criando-se padrões de comunicação para o envio de pedidos, solicitação 

de preços, ordens de pagamentos, enfim, uma série de atos que integram os contratos 

comerciais cotidianos e nos quais se gastavam enormes recursos para sua realização devido à 

ausência de padrões para o envio e recebimento de comunicações. 

Essa busca de padrões comuns para troca de informações foi acompanhada pelo 

desenvolvimento de tecnologias que propiciavam meio rápido e eficiente que acomodasse 

esses novos moldes. 

Assim, o que passou a ser popularmente conhecido como Electronic Data Interchange 

era a combinação de padrões de comunicação – que a partir de 1975 passaram a ser 

publicados e organizados por organizações privadas – com equipamentos e software que 

permitiam a rápida e eficaz comunicação dessas informações entre as empresas. 

Esse tipo de contratação é denominado pela doutrina como intersistêmica37, uma vez 

que a troca de informações se dá de forma automatizada, conforme programação prévia, entre 

os sistemas das empresas. 

Os padrões e tecnologia em torno do Electronic Data Interchange se aprimoraram, 

com o desenvolvimento de ferramentas que permitiam o controle mais eficiente da troca de 

comunicações, bem como o refinamento desses diálogos, desenvolvendo-se padrões 

específicos para determinadas indústrias, como a automobilística, a indústria médica e assim 

por diante. 

                                                 

36 NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Submittal of Bid Proposals in Electronic Format. Washington: 

National Research Council. 1998. p.6 
37 SANTOS, Manoel J. Pereira; DELAPIEVE, Mariza. Aspectos Legais do Comércio Eletrônico – Contratos de 

Adesão. Revista de Direito do Consumidor 36. São Paulo, 108, Outubro-Dezembro 2000. 
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Em que pesem os enormes ganhos de eficiência decorrentes do Electronic Data 

Interchange, não se pode esquecer que a tecnologia informática da época ainda era bastante 

rudimentar e caríssima, razão pela qual a adoção do Electronic Data Interchange implicava 

vultosos investimentos e, por isso, era usada apenas por grandes empresas. 

Não obstante a restrição de mercado inerente aos custos de uso da tecnologia, o 

Electronic Data Interchange passou a ser relevante, sendo inquestionável a magnitude dos 

investimentos realizados, razão pela qual havia inequívoca preocupação com os aspectos 

legais desse novo meio desenvolvido para a formalização de contratação. 

Assim, a associação americana de advogados, a American Bar Association, criou 

grupo de estudos cujos frutos resultaram em obra denominada The Commercial Use of 

Electronic Data Interchange: A Report and Model Trading Partner Agreement publicado em 

199038, na qual se tratava da validade legal dos atos realizados por meio eletrônico, provas das 

contratações etc. 

Nesse contexto, é importante notar que as questões enfrentadas à época, como, por 

exemplo, a validade de contratações feitas por meio eletrônico e a prova dos atos realizados 

entre as partes, muito embora hoje possam parecer triviais, sofreram, com toda certeza, a 

resistência da cultura enraizada há alguns séculos na tecnologia analógica do papel, com seus 

instrumentos contratuais, títulos de crédito, faturas etc. 

Em meio a essas evoluções no âmbito da contratação por Electronic Data Interchange, 

a abertura da internet para a exploração comercial deu início à nova fase de desenvolvimento 

da contratação por meios eletrônicos. 

A ampla adoção comercial da internet foi acompanhada pela queda vertiginosa dos 

preços dos equipamentos necessários ao seu uso e, em última análise, permitiu que a internet 

fosse acessível à quase totalidade da população. 

                                                 

38 BOSS, Amelia H. Electronic commerce and the Symbiotic Relation Between international e Domestic Law. 

Tulane Law Review. Vol. 72. p. 1947 

http://www.amazon.com/The-Commercial-Electronic-Data-Interchange/dp/0897077911/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1334633993&sr=8-1
http://www.amazon.com/The-Commercial-Electronic-Data-Interchange/dp/0897077911/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1334633993&sr=8-1
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Em outras palavras, praticamente qualquer pessoa passou a ter ao seu alcance 

computador pessoal com acesso à internet, o que, por sua vez, criou amplo mercado para a 

realização de contratação por meio eletrônico. 

Assim, enquanto no Electronic Data Interchange se verificava refinamento de padrões 

e desenvolvimento de tecnologias para uso limitado ao pequeno grupo de grandes corporações 

capazes de realizar investimentos de relevante magnitude, na internet comercial constatava-se 

ampla adoção de sistemas simples que faziam uso de computadores pessoais. 

Essas condições de ampla adoção do uso de computadores, interligados em rede 

mundial, criaram oportunidade inédita para exploração comercial da internet, que nos anos 

anteriores não passava de restrita rede de pesquisa acadêmica.  

Assim, as aspirações de acesso ao mercado mundial por meio da internet, aliadas a 

grandes investimentos financeiros em empresas nascentes, chamadas em inglês de startups, 

cujos modelos de negócios eram, na maioria das vezes, insustentáveis, criaram a denominada 

“bolha ponto com” ou “bolha da internet”, a qual acabou por estourar no ano 2000, 

encerrando o período de crédito barato para investimentos de alto risco na área de tecnologia. 

Não obstante as inúmeras empresas que faliram nessa época, muitas outras souberam 

fazer uso do potencial comercial da internet e sobreviveram ao estouro da bolha de 

especulação e, no curso dessa trajetória, fizeram da contratação por meio eletrônico um 

elemento corriqueiro de nosso cotidiano. 

Diferentemente do que ocorria com o Electronic Data Interchange, pensado e 

desenvolvido para melhorar a eficiência e cortar custos de grandes empresas, os 

empreendedores que visavam explorar comercialmente a internet tinham como foco final o 

mercado consumidor de varejo. 

Dessa forma, para que pudessem ter qualquer chance de sucesso, essas empresas se 

viram obrigadas a adotar soluções simples e eficientes, cuja aplicação não dependesse de 

maiores conhecimentos específicos dos usuários. 

Esse imperativo comercial, aliado à possibilidade de imenso retorno financeiro (no 

caso de sucesso da empresa), levou a formas criativas e incrivelmente eficientes de permitir a 

formação e execução de contratos por meio da internet. 
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Assim, problemas decorrentes da identificação das partes, ou da dificuldade de 

expressar o consentimento com os termos do contrato, como será visto mais adiante, foram 

solucionados com adoção de tecnologias criativas que se tornaram amplamente aceitas e se 

incorporaram aos usos e costumes. 

Da mesma forma, houve preocupação em garantir a higidez dos meios de pagamento, 

de forma que o consumidor se sentisse seguro para contratar por esse meio inovador. Diante 

da quebra do paradigma material da forma de pagamento, verificou-se o desenvolvimento de 

tecnologias de criptografia para garantir a segurança na transferência de informações dos 

cartões de crédito39, por exemplo. 

Nesse contexto, verificou-se a existência de grande necessidade na melhoria dos 

serviços de pagamento, razão pela qual se passou a desenvolver novas ferramentas que 

aumentavam a comodidade e, ao mesmo tempo, melhoravam a segurança do pagamento de 

contratos eletrônicos. 

Assim, por exemplo, foram desenvolvidos serviços de transferência eletrônica mais 

aprimorados, em que o intermediário (provedor do serviço) garante ao consumidor a entrega 

do produto em perfeito estado40 e há, até mesmo, projetos mais ambiciosos de criação de uma 

moeda virtual desprovida de autoridade monetária central ou de instituições financeiras41. 

Por intermédio desse trabalho inovador, a contratação por meio eletrônico passou a ser 

realidade intrínseca ao cotidiano de inúmeras pessoas. Não era possível negar a existência, 

validade e eficácia desses negócios jurídicos, razão pela qual não é exagerado dizer que essa 

primeira fase da internet estabeleceu a fundação para a mudança substancial que estava por 

vir. 

                                                 

39 MARQUES, Claudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. p. 191. 
40 Exemplos desse serviço são, entre outros, o <www.paypal.com.br> (acessado em 05/03/2013) e o 

<www.pagseguro.com.br> (acessado em 05/03/2013). 
41 NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Disponível em 

<http://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (acessado em 05/03/2013).  

ROBERTS, Russ. Andresen on BitCoin and Virtual Currency. Arquivo de áudio. Disponível em 

<http://www.econtalk.org/archives/2011/04/andresen_on_bit.html> (acessado em 05/03/2013). 
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Diante disso, em primeira análise pode parecer que a Electronic Data Interchange e as 

novas formas de contratação tornadas possíveis pelo advento da internet, seriam concorrentes 

e excludentes entre si, e que, diante dos altos custos envolvendo a Electronic Data 

Interchange, esta estaria fadada à extinção. 

O que se verificou, no entanto, foi a incorporação de tecnologias da internet à 

Electronic Data Interchange, tornando a tecnologia de hardware e software mais barata, 

eficiente e de utilização mais simplificada42. 

Além disso, verificou-se o desenvolvimento de novas tecnologias semelhantes à 

Electronic Data Interchange, mas baseadas em outros padrões, valendo destacar o 

denominado Extensible Markup Language - XML, cuja arquitetura tende a facilitar a sua 

adoção em indústrias do chamado “novo mercado”, notadamente indústrias de serviços e de 

tecnologia43. 

Portanto, nota-se que houve desenvolvimento paralelo entre as duas principais formas 

de contratação eletrônica, que se beneficiaram mutuamente pelos avanços alcançados por 

cada uma delas. 

De um lado, os avanços no Electronic Data Interchange, sempre respaldados por 

grandes investimentos e extremamente preocupados com a regularidade formal dos contratos, 

permitiram quebrar o estigma das dúvidas envolvendo o uso de tecnologias eletrônicas nesse 

campo, bem como sedimentaram a interpretação dos institutos legais vigentes de forma a 

garantir o reconhecimento da validade e eficácia deste tipo de contratação. 

Por outro lado, a contratação por meio da internet, focada no grande público 

consumidor, teve o mérito de alcançar soluções simples e eficientes que popularizaram a 

contratação eletrônica e as integraram ao quotidiano contemporâneo. 

                                                 

42 FROLICK, Mark N. et al. A Comprehensive Examination of Internet-EDI Adoption. Information Systems 

Management, Volume 25, issue 3.  
43 NURMILAAKSO, Juha-Miikka. EDI, XML and e-business frameworks: A survey. Computers in Industry. 

Volume 59, issue 4, Abril de 2008, p. 370/379. Disponível em 

<http://lib.tkk.fi/Diss/2007/isbn9789512290741/article4.pdf> (consultado em 22/02/2013). 
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Assim, no âmbito jurídico, a Electronic Data Interchange influenciou a 

regulamentação da contratação por meio eletrônico, uma vez que a obra The Commercial Use 

of Electronic Data Interchange: A Report and Model Trading Partner Agreement, bem como 

seus autores, foram de grande influência na elaboração da lei modelo da UNCITRAL sobre o 

comércio eletrônico44, que, por sua vez, influenciou grande parte das legislações ocidentais 

sobre o comércio eletrônico, bem como a interpretação jurídica em países que não adotaram 

legislação específica sobre o tema, como é o caso do Brasil45. 

Nessa ordem de ideias, verifica-se que os sistemas de Electronic Data Interchange, 

devido à sua relevância econômica, incentivaram o estudo dos efeitos jurídicos dessas 

transações realizadas em ambientes controlados, altamente padronizados. 

Por outro lado, o surgimento da internet e a possibilidade de uma nova forma de 

contratação eletrônica, descentralizada e feita sem necessária padronização técnica prévia 

(quanto aos termos contratuais), impôs a necessidade de se obter resultados práticos 

satisfatórios junto a consumidores que não possuem, necessariamente, conhecimentos 

técnicos aprofundados. 

Para tanto, porém, fez-se uso das bases para o estudo dos efeitos jurídicos desses 

contratos, que já estavam estabelecidos e que, juntamente com outros fatores de ordem 

econômica, tecnológica e sociológica, permitiram o extenso reconhecimento do contrato 

eletrônico como forma amplamente adotada de contratação. 

                                                 

44 BOSS, Amelia H. Electronic commerce and the Symbiotic Relation Between international e Domestic Law. 

Tulane Law Review. Vol. 72. p. 1931. 
45 MARQUES, Claudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2004. 

http://www.amazon.com/The-Commercial-Electronic-Data-Interchange/dp/0897077911/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1334633993&sr=8-1
http://www.amazon.com/The-Commercial-Electronic-Data-Interchange/dp/0897077911/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1334633993&sr=8-1
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2. CONTRATOS ELETRÔNICOS 

Para que se possa compreender o uso de sistemas de inteligência artificial para a 

formação de contratos é necessário compreender claramente o contrato eletrônico, iniciando-

se por seu conceito e, depois, por suas peculiaridades. 

Assim, após apresentar a conceituação do contrato eletrônico, passar-se-á à análise do 

controle de conteúdo, as formas de proposta e aceitação, a definição do local de formação, a 

lei aplicável e a prova desse contrato. 

Dessa forma, será apresentado o atual estágio de evolução da teoria do direito no que 

tange a esse tipo contrato, estabelecendo, dessa forma, os fundamentos sobre os quais será 

construída a análise do uso dos sistemas de inteligência artificial na contratação eletrônica e 

as consequências jurídicas da aplicação dessa tecnologia. 

2.1. Conceito de contrato eletrônico 

O contrato eletrônico pode ser definido como aquele no qual a proposta e a aceitação 

são realizadas, imprescindivelmente, por meio de uso de sistemas de computador. 

A classificação de contratos como eletrônicos se dá a partir da análise do meio pelo 

qual se deu a formação do contrato46, evoluindo de uma classificação inicial que sujeitava 

indistintamente ao termo “contratos informáticos”, tanto os negócios jurídicos que tinham por 

objeto bens informáticos (desenvolvimento de sistemas, serviços de consultoria em 

informática, compra de equipamentos eletrônicos etc.), quanto os que se formavam por meio 

de uso de computadores e redes de comunicação47. 

                                                 

46 SANTOLIM, Cesar Viterbo. Formação e Eficácia Probatória dos Contratos por Computador. São Paulo: 

Saraiva, 1995. p. 41. 
47 DE LUCCA, Newton. Novas Fronteiras dos Contratos Eletrônicos Nos Bancos. Revista de Direito Bancário e 

do Mercado de Capitais, vol. 21, p. 113. O Autor faz referências a autores Europeus e Sul Americanos a fim de 

demonstrar a preocupação doutrinária em melhor delinear os conceitos de Contratos Informáticos e Telemáticos 

(ou eletrônicos). 
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Muito embora parte da doutrina faça uso da expressão “contratos telemáticos”, assim 

entendidos como “negócio jurídico bilateral que tem o computador e uma rede de 

comunicação como suportes básicos para a sua celebração”48, outros49 tendem a usar a 

expressão contratos eletrônicos50. 

Pode-se apresentar como a possível razão para tal distinção, o advento do que se tem 

sido denominado de convergência digital, que dificulta a delineação de âmbitos separados 

entre o que é telemático (computador somado à rede de comunicação) ou apenas eletrônico 

(termo geral que abarca tanto o computador como a rede de comunicação) e, até mesmo, ter 

tornado inócua essa distinção. 

Dessa forma, parece adequado o uso da expressão “contratos eletrônicos”, o que tem o 

dúplice intuito de consolidar a nomenclatura dominante na doutrina, bem como permitir clara 

comparação entre conceitos e definições desenvolvidos independentemente de maiores 

explicações sobre a correlação entre diferentes conceitos e nomenclaturas utilizadas. 

No que tange ao elemento definidor do contrato como eletrônico, qual seja, o fato de 

ser o computador o meio pelo qual é formado e/ou instrumentalizado o contrato, as definições 

da doutrina pátria51, muito embora possa haver pequenas diferenças na linguagem utilizada, 

são, em essência, uniformes, ou seja, denotam que o elemento predominante para a 

caracterização do contrato como eletrônico é o meio pelo qual ele se forma. 

                                                 

48 DE LUCCA, Newton. Novas Fronteiras dos Contratos Eletrônicos Nos Bancos. Revista de Direito Bancário e 

do Mercado de Capitais, vol. 21,  p. 113. 
DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos da contratação informática e telemática. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 

33. 
49 SANTOS, Manoel J. Pereira; DELAPIEVE, Mariza. Aspectos Legais do Comércio Eletrônico – Contratos de 

Adesão. Revista de Direito do Consumidor 36. São Paulo, 108, Outubro-Dezembro 2000. p. 3. 

MARQUES, Claudia Lima. A Proteção do Consumidor de Produtos e Serviços Estrangeiros no Brasil: 

primeiras observações sobre os contratos a distância no comércio eletrônico. Revista de Direito do Consumidor 

vol. 41 Jan/2002. p. 39. 

BARBAGALO, Erica Brandini. Contratos eletrônicos. Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito, 

Departamento de Direito Civil. Dissertação de Mestrado, 2001. 
50 Vale notar que Newton De Lucca em trabalho mais recente estabelece uma relação de gênero e espécie entre o 

contrato eletrônico (gênero) e telemático (espécie). (DE LUCCA, Newton. Aspectos Atuais da Proteção dos 

Consumidores nos Contratos informáticos e Telemáticos. In: DE LUCCA, Newton. SIMÃO FILHO, Adalberto 

(coord.). Direito e Internet Vol. II. São Paulo: Quartier Latin. 2008. p. 50/51.) 
51 Muitas das definições se fundam na definição apresentada por Cesar Viterbo Santolim “negócios jurídicos 

bilaterais que utilizam o computador como mecanismo responsável pela formação e instrumentalização do 

vínculo contratual” (SANTOLIM, Cesar Viterbo. Formação e Eficácia Probatória dos Contratos por 

Computador. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 3) 



37 

 

Não obstante, vale se debruçar nas minúcias da linguagem a fim de contribuir para a 

conceituação do contrato, sem, porém, se olvidar de que a definição não busca sugerir a 

existência de nova categoria dogmática, mas apenas facilitar o esclarecimento acerca das 

formas negociais existentes52, para que se possa analisar adequadamente os efeitos da 

contratação por sistemas de inteligência artificial. 

Para tanto, primeiramente, deve-se ter clara a distinção entre o instrumento contratual 

e o contrato, o que, em se tratando de contratos eletrônicos, pode se mostrar capcioso. 

Muito embora a doutrina defenda que o contrato eletrônico deve permitir a 

“representação física do negócio em qualquer mídia eletrônica” 53, nos parece que a forma de 

instrumentalização do contrato formado eletronicamente não é suficientemente relevante para 

integrar a definição do conceito. 

Dessa forma, em que pese a grande maioria dos contratos eletrônicos ser 

instrumentalizada em mídias eletrônicas, não há dúvida que são conceitos distintos e que não 

se confundem. 

De um lado se tem o negócio jurídico, o contrato eletrônico, e de outro o substrato de 

fatos, o documento eletrônico. Não há dúvidas que é natural e intuitivo que contratos 

eletrônicos sejam instrumentalizados em documentos eletrônicos, mas também é certo que há 

contratos eletrônicos que não serão instrumentalizados, mas poderão se valer de outros meios 

para provar os seus termos54. 

Superado esse ponto, se faz necessário agora se debruçar sobre como melhor expressar 

os elementos caracterizadores do contrato eletrônico de forma a alcançar precisão na 

                                                 

52 DE LUCCA, Newton. Aspectos Atuais da Proteção dos Consumidores nos Contratos informáticos e 

Telemáticos. In: DE LUCCA, Newton. SIMÃO FILHO, Adalberto (coord.). Direito e Internet Vol. II. São Paulo: 

Quartier Latin, 2008. 
53 ANDRADE, Ronaldo Alves. Contrato eletrônico no novo Código Civil e no Código de Defesa do 

Consumidor. Barueri: Manole, 2004. p. 31 
54 PANICHI, Raphael Antonio Garrigoz. Meios de prova nos contratos eletrônicos, realizados por meio da 

internet. Revista de Direito Privado, vol. 16, Outubro de 2003. p. 260. 
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identificação dos contornos sem fazer excessivas referências a tecnologias que estão fadadas a 

se tornar obsoletas55. 

Preciso, nesse sentido, o alerta doutrinário56: 

"o direito, assim considerado, não permanece aprisionado na letra da lei, nem no 

espírito que, em dado momento social, lhe ditou sua formulação em normas 

positivas. Seu significado, ao contrário, se transforma, como se transformam as 

situações de fato que visa disciplinar. Esse método não despreza a norma 

considerada em si mesma, nem conclui contra o seu preceito; baseia-se, ao contrário, 

na observância da lei, mas da lei adaptada às necessidades práticas atuais" 

Nesse contexto, busca-se o objetivo de incorporar à teoria do Direito as alterações 

tecnológicas que se verificam presentes no cotidiano, apresentando solução flexível que 

mantenha o direito vigente relevante diante da nova realidade fática, permitindo que a atuação 

do direito junto à tecnologia resulte em adequada regulação indireta da conduta humana57. 

Atentando-se a essas premissas, parece necessário identificar, mais do que as 

tecnologias que hoje permitem a formação dos contratos eletrônicos, as características que 

tornam essa modalidade de contratação distinta das demais. 

Por certo, não é possível eximir-se totalmente de incorporar a menção a determinadas 

tecnologias, como o processamento de dados, por exemplo, sob pena de a definição se tornar 

extremamente genérica e, consequentemente, imprestável. 

No entanto, é possível se referir a uma tecnologia – escrever em papel como outro 

exemplo – sem se atentar a minúcias dessa tecnologia, como se a escrita é realizada em papel 

branco ou reciclado, se é realizada com caneta esferográfica ou tinteiro e assim por diante.  

O que se busca é excluir da definição detalhes que não mudam a percepção sobre o 

processo. No exemplo acima, o fato de a tinta ser aplicada em substrato de forma que restem 

                                                 

55 WAHLGREN, Peter. IT and Legislative Development. In: WAHLGREN, Peter (coord). Scandinavian Studies 

in Law, Vol 47. Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law. 2004. p. 602/603. 
56 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos Vol. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 509 
57 COCKFIELD, Arthur J. Towards a Law and Technology Theory. Manitoba Law Journal, Vol 30, n 3. p. 384. 
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marcadas as letras, serve o propósito de permitir que o que ali foi marcado possa ser lido por 

terceiros que tenham acesso ao documento em futuro próximo. 

Não se nega que detalhes técnicos possam vir a ter alguma relevância prática. Atendo-

se ao exemplo da escrita, caso se use tipo de tinta que se dissipe em ambientes úmidos, isso 

poderá prejudicar a preservação do documento. Não obstante, essas consequências de ordem 

prática se mostram menos relevantes dentro do conceito jurídico em que se inserem. 

Nessa ordem de ideias, verifica-se que as características que tornam a contratação 

eletrônica distinta das demais é exatamente a sua realização por meio de algum tipo de 

sistema de processamento de dados ou, colocado de forma mais simples, algum computador. 

Note-se que não é relevante qual tipo de processamento de dados, se mecânico, como 

nas primeiras máquinas desenvolvidas para o processamento do senso norte-americano58 ou 

digital, como os computadores pessoais que hoje nos são tão familiares59. 

É o sistema de processamento de dados, por meio do qual informações são captadas e 

codificadas para linguagem específica para armazenagem, transporte ou reestruturação60, que 

se mostra como elemento fundamental para todo o desenvolvimento subsequente. 

Não obstante, não se pode negar que, para a grande maioria da população, a tecnologia 

de processamento de dados se tornou sinônimo do dispositivo chamado de computador, razão 

pela qual isso deve ser reconhecido no presente estudo. 

Assim, ainda que pudesse ser mais preciso fazer menção ao processamento de dados 

como elemento caracterizador dos contratos eletrônicos, parece mais adequado fazer 

referência aos computadores, dispositivos que fazem processamento de dados e que são, 

inquestionavelmente, mais representativos do conceito que se busca identificar. 

                                                 

58As máquinas desenvolvidas por Herman Hollerith faziam uso de cartões furados e sensores elétricos para 

tabular automaticamente dados representados nos cartões. A empresa criada por Hollerith acabou por se tornar a 

empresa hoje conhecida como IBM. (YOST, Jeffrey. The computer Industry. Westport: Greenwood Press, 2005.) 
59 Note-se que existe pesquisa científica no desenvolvimento de computadores quânticos que são baseados em 

tecnologia diferente de computadores digitais da atualidade. (CIRAC, J., ZOLLER, P. A scalable quantum 

computer with ions in an array of microtraps Disponível em 

<http://iontrap.umd.edu/publications/archive/CZ_ion_array2001.pdf>. Acessado em 01/05/2013.) 
60FRENCH, Carl. Data Processing and Information Technology. London: Thomson Learning, 2004. p.27 
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Ademais, não é necessário inserir no conceito o fato de o computador estar ligado a 

uma rede de computadores ou a uma rede de telecomunicações, como faz parte da doutrina, 

ao definir contrato eletrônico como “uma modalidade de negócio a distância ou entre 

ausentes, efetivando-se via Internet por meio de instrumento eletrônico, no qual está 

consignado o consenso entre os contratantes” 61. Explica-se. 

É impensável, nos dias atuais, tomar o computador por um dispositivo isolado que não 

se conecta a outros, mas tampouco é adequado, para os fins de definição jurídica, tentar 

identificar todos os tipos de dispositivos existentes nas redes de computadores em geral 

(roteadores, modens, servidores, etc.). 

Assim, para os fins do conceito ora desenvolvido, mostra-se mais adequado fazer uso 

da expressão “sistema de computadores” que faz referência a conjunto de dispositivos no qual 

o computador, a máquina de processamento de dados por excelência, é o elemento 

predominante. 

A expressão busca identificar toda gama de dispositivos que criam os sistemas 

complexos em que os computadores mostram-se como os elementos centrais para o seu 

funcionamento. 

É importante lembrar que o termo computador62 não se refere aos computadores 

pessoais de mesa ou portáteis, mas em geral aos dispositivos de processamento de dados, 

como telefones celulares, organizadores pessoais, leitores eletrônicos de livros etc., ou seja, o 

termo computador é usado em sua acepção ampla. 

                                                 

61 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. Vol. 5.6. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 755. 
62 CAMPBELL-KELLY, Martin, e ASPRAY, William. Computer a History of the Information Machine. 2a ed. 

Boulder: Westview Press. p. 1. Os autores notam que a palavra “computer” desde a era Vitoriana até  a Segunda 

Guerra Mundial significava uma ocupação “uma pessoa que computa, calcula” e adicionam que a maioria das 

tarefas delegadas aos computadores modernos são de processamento de informações, tarefas que eram típicas de 

um escriturário ou empregado de escritório (clerk), definido pelo Dicionário Random House como “pessoa 

empregada, como em um escritório, para manter arquivos, datilografar, ou realizar outras tarefas gerais de 

escritório” – tradução do autor de: “a person employed, as in an office, to keep records, file, type, or perform 

other general office tasks.” 
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Não se ignora o fato de os processadores de dados estarem cada vez mais presentes 

nos mais simples dispositivos63, mas, como será demonstrado adiante, caso o contrato se 

forme por dispositivo de processamento de dados, ainda que ele esteja em uma geladeira64, 

será um contrato eletrônico. 

Por fim, cumpre analisar se, para que seja eletrônico, devem todos os elementos 

necessários à formação do contrato ocorrer por meio de sistema de computadores, ou se basta 

que apenas parte deles assim se faça. 

Partindo dessa premissa, é possível aprofundar a análise e notar que há outros 

elementos do contrato que podem ser realizados por via eletrônica e que, por isso, merecem 

integrar a presente análise. 

Assim, a conclusão do contrato é geralmente precedida por uma fase negociatória, 

constituída pelos atos preparatórios, na qual se manifesta a vontade negocial de formar o 

contrato65, que, caso frutíferas, levam à proposta, à aceitação e consequente formação do 

contrato66 e, para os contratos formais, a adoção da forma estabelecida em lei67. No caso dos 

contratos reais a formação se dá pela tradição68. 

Adotar a interpretação mais restritiva, ou seja, a que exige que todos os elementos da 

formação do contrato se deem pelo meio eletrônico, não parece adequado porque não se 

alinha com a natureza flexível das relações que levam à formação dos contratos que, por 

vezes, podem ocorrer em diversos meios, sem que isso desconstitua sua natureza eletrônica. 

                                                 

63 POSLAD, Stefan. Ubiquitous Computing. West Sussex: John Wiley & Sons., 2009.  
64Notícia do New York Times já em 2011 anuncia a introdução no mercado de aparelhos domésticos que enviam 

informações como quantas vezes a porta da geladeira foi aberta ou a temperatura do forno. (TAUB, Eric. It`s a 

smart kitchen. New York Times, 6 de Janeiro de 2011. Disponível em 

<http://gadgetwise.blogs.nytimes.com/2011/01/06/its-a-smart-kitchen/?scp=3&sq=computer%20fridge&st=cse> 

Consultado em 28/06/2011). 
65 ITURRASPE, Jorge Mosset. Contratos. Santa Fé: Rubinzal. 1995. p. 99. 

ZANETTI, Cristiano de Sousa. Responsabilidade pela ruptura das negociações. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2005. p. 5/31 
66 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 43. 
67 ROPPO, Enzo. O Contrato. Tradução COIMBRA, Ana; GOMES, M. Januário. Coimbra: Almedina. 2009. 

p.89/99. 
68 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Contratos reais e o princípio do consensualismo. Revista do 

Instituto de Pesquisas e Estudos, n. 14, Abril a Julho de 1996. Disponível em 

<http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/2011/20429/contratos_reais_principio_consensualismo.pdf?seque

nce=1> (Consultado em 12/02/2013). 

http://gadgetwise.blogs.nytimes.com/2011/01/06/its-a-smart-kitchen/?scp=3&sq=computer%20fridge&st=cse
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O outro extremo do espectro seria considerar como eletrônico o contrato que tenha 

qualquer elemento de sua formação, seja da fase negociatória, seja da fase decisória, realizado 

pelo meio eletrônico. 

Segundo essa alternativa, o simples fato de as partes em um futuro contrato terem 

trocado correspondências eletrônicas, cujo objeto era a negociação do contrato, mesmo que a 

oferta e a aceitação não tenham se dado por meio eletrônico, implicaria a classificação do 

contrato como eletrônico. 

Como dito anteriormente, a classificação do contrato como eletrônico não busca a 

criação de novas categorias dogmáticas, razão pela qual, na delimitação dos seus contornos, é 

preciso que se tenha em mente o objetivo da criação de tal conceito. 

Nesse sentido, nos alinhamos com o entendimento da doutrina argentina69, que 

concilia o conceito de contrato consensual com os elementos necessários para a classificação 

do contrato como eletrônico: 

"Así, esta clase de contrato electrónico tiene la particularidad de surgir gracias a una 

oferta y una aceptación realizada por medio de mensajes de datos, y el contrato nace 

a partir de la formación del consentimiento. Si bien se presentan dificultades en la 

determinación del momento en que se produjo la formación del consentimiento, esto 

no impide reconocer la existencia del contrato y el surgimiento de las obligaciones 

que él acarrea, y se podrá exigir la contraprestación  incumplida del contrato 

electrónico ante los tribunales, al igual que en el contrato tradicional (...)" 

Como se nota, segundo essa definição, para que o contrato seja considerado como 

eletrônico é necessário que a proposta e a aceitação sejam feitas pelo meio eletrônico. 

Parece adequada tal solução, na medida em que leva em consideração os elementos 

reconhecidos como os centrais na formação do contrato, a proposta e a aceitação, como os 

preponderantes para a classificação de um contrato como eletrônico. 

                                                 

69 HOCSMAN, Heriberto Simón. Negócios en internet. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2005. p. 80. 
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Não se questiona que a fase negociatória possua relevância para o contrato, criando 

direitos e obrigações, seja no caso da formação do contrato, seja no caso do rompimento das 

negociações70. 

No entanto, a evolução da doutrina acerca da formação do contrato, essencialmente 

formal no Direito Romano, passando para a sua acepção consensual moderna71, não deixa 

dúvidas que os elementos centrais do contrato são a proposta e a aceitação.  

Por fim, para que reste precisa a definição, cumpre analisar qual efetiva participação 

dos sistemas de computador é necessária na realização da proposta e da aceitação, uma vez 

que a notória ubiquidade dos sistemas eletrônicos torna cada vez menores os espaços de 

nossas vidas em que não se verifica sua presença. 

Note-se, por exemplo, que uma folha de oferta elaborada por meio de uso de software 

editor de texto, impressa para ser entregue por via postal teve, em parte do seu processo de 

elaboração, interferência de um sistema de computador. 

Parece claro que não é esse o enfoque correto na interpretação que visa a definir a 

correta delimitação do contrato eletrônico. Mais do que participação tangencial no processo 

de oferta e aceitação, deve haver elemento de relevância, quiçá de indispensabilidade, do 

sistema de computador. 

No exemplo da oferta impressa, sem dúvida que a oferta poderia ter sido elaborada 

sem a utilização de um computador. O processo certamente seria menos eficiente, mas o 

resultado final seria, em essência, o mesmo. 

Se nos voltarmos para o exemplo de aquisição de jogo eletrônico pela internet no qual 

o consumidor faz o pagamento por meio de seu cartão de crédito e, após o processamento do 

pagamento, recebe correspondência eletrônica contendo endereço que o direciona para o 

servidor do fornecedor, a partir do qual baixa o arquivo com o jogo desejado, verifica-se que 

sem o sistema de computador o contrato não poderia ter se formado. 

                                                 

70ZANETTI, Cristiano de Sousa. Responsabilidade pela ruptura das negociações. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2005. p. 149/150 
71 ROPPO, Enzo. O Contrato. Tradução COIMBRA, Ana; GOMES, M. Januário. Coimbra: Almedina. 2009. p. 

97. 
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Isso porque, a maioria das empresas que vendem esses jogos não faz sua distribuição 

em mídias tangíveis (CD, DVD etc.) para venda em lojas e muitas vezes a empresa nem 

mesmo possui filial no Brasil.  

No entanto, ainda que a alternativa de compra em mídia tangível estivesse disponível, 

o contrato seria essencialmente diferente, porque realizado no âmbito do estabelecimento 

comercial e, portanto, não sujeito ao direito de arrependimento (muito embora se pudesse 

defender que também não haveria tal direito na compra do jogo pela internet72). 

Estabelecidos os preceitos, passa-se à tarefa de identificar a linguagem que traduza de 

forma precisa e suficientemente breve os conceitos que foram expostos de forma mais prolixa 

até o momento. 

A principal dificuldade nessa tarefa é expressar a necessidade de relação da proposta e 

da aceitação com os sistemas de computador, mas ao mesmo tempo excluir da definição os 

casos em que a relação não seja essencial. 

Assim, definir o contrato eletrônico como “contrato no qual a proposta e a aceitação 

são realizadas por meio de uso de sistemas de computador” ou como “contrato no qual a 

proposta e a aceitação são realizadas, necessariamente, por meio de uso de sistemas de 

computador” não nos parece satisfatório, exatamente por não expressar, na própria definição, 

os elementos essenciais do tipo. 

Mesmo o uso do termo “necessariamente” não soluciona o problema porque não 

demonstra que o uso do sistema de computador deve ser central na realização da oferta e da 

aceitação, não um elemento periférico cuja simples constatação não é suficiente para incluir o 

negócio jurídico na definição de contrato eletrônico (como no exemplo em que a oferta é 

elaborada em um computador e enviada por via postal). 

                                                 

72 LEONARDI, Marcel. Direito de Arrependimento e Produtos e Serviços Digitais. Revista de Direito de 

Informática e Telecomunicações – RDIT, ano 5, n. 9, Julho a Dezembro de 2010, ISSN 1981-2507, da 

Associação Brasileira de Direito de Informática e Telecomunicações (ABDI). O Autor defende que em alguns 

tipos de aquisição de bens e serviços, a própria natureza do bem ou serviço adquirido não poderia existir em um 

estabelecimento comercial, razão pela qual não se aplicaria o direito de arrependimento. 
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Cogitamos, também, a definição do contrato eletrônico pela via negativa, ou seja, 

definir como contratos eletrônicos aqueles em que a oferta e a aceitação não possam ser feitas 

sem o uso de sistema de computador: “contratos nos quais tanto a proposta quanto a aceitação 

não possam ser feitas sem o uso de sistema de computador”. 

No entanto, muito embora conceitualmente a definição nos pareceu hígida, ao final 

optamos pela definição pela via positiva substituindo o termo “necessariamente” por 

“imprescindivelmente”, porque nos pareceu combinar a necessária higidez conceitual e a 

clareza de estilo fundamental para fácil acepção do conceito. 

Diante disso, adotamos como conceito de contrato eletrônico: contrato no qual a 

proposta e a aceitação são realizadas, imprescindivelmente, por meio de uso de sistemas de 

computador. 

2.2. Forma da declaração e da manifestação de vontade 

Uma vez estabelecido o conceito de contrato eletrônico, passa-se à análise de forma 

pela qual esse contrato pode ser formado, a fim de verificar se a legislação vigente estabelece 

alguma forma específica ou se prevalece a liberdade de forma, e se nos casos em que se exige 

a forma escrita o documento eletrônico satisfaz esse requisito. 

Com é sabido, o contrato é formado pelo consentimento, ou seja, “o contrato é a 

concordância de duas declarações de vontade, que produziriam, por si sós, negócios jurídicos 

interintegrativos”73 e, assim, “chama-se conclusão do contrato o momento em que o efeito da 

aceitação, tocando o da oferta, solda os dois ou mais negócios jurídicos”74. 

                                                 

73 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 3. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 77. 
74 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 2. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 522. 
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Consequentemente, para que haja o encontro das vontades, há que se exteriorizá-las, 

declarando-as ou as manifestando75. Essa declaração ou manifestação não depende de 

formalidades, podendo ser verificada por qualquer meio que revele a intenção do seu autor76. 

Assim, o Código Comercial de 1850 já possuía previsão legal expressa autorizando a 

liberdade de forma na conclusão de negócios jurídicos, o que se justificava diante dos 

imperativos de eficiência e flexibilidade que se verificam na atividade empresarial77. 

Dessa forma, verifica-se que o princípio da liberdade de forma já, há muito, integra o 

nosso ordenamento jurídico e também está expressamente previsto no Código Civil, no artigo 

107. 

Nesse contexto, a doutrina78 ensina que: 

“A palavra, falada ou escrita, é o instrumento mais adequado, por isso mesmo mais 

usado, das manifestações de vontade. Donde grande parte das regras sobre 

interpretação dos atos jurídicos serem regras de interpretação das palavras e 

proposições, tendendo precisar-lhes sentido e significação. Porém seria erro 

restringir-se a interpretação dos atos jurídicos a simples exame de palavras e 

proposições. Não só porque as próprias palavras e proposições exsurgem e 

mergulham no mundo fáctico, onde circunstâncias diferentes influem no seu sentido 

e significação, como porque há atos jurídicos em que nenhuma palavra foi proferida 

e todo o suporte fáctico é vazio de expressão oral ou escrita.” 

Portanto, verifica-se que ausência de prescrição legal de forma específica para a 

manifestação de vontade estende-se, inclusive, no que tange à sua exteriorização por outros 

meios que não a linguagem falada ou escrita. 

                                                 

75 Pontes de Miranda é preciso em diferenciar as declarações de vontade, suporte fático em que não há dúvida 

acerca da vontade de realizar negócio, ainda que tácito, e manifestações de vontade, considerados atos volitivos 

adeclarativos, nos quais a vontade pode ser inferida mas não é clara. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 

3. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 55/61. 
76 BESSONE, Darcy. Do Contrato Teoria Geral. São Paulo: Saraiva. 1997. p. 116 
77 ZANETTI, Cristiano de Sousa. A Conservação dos Contratos Nulos por Defeito de Forma. São Paulo: 

Quartier Latin, 2013. p. 166/168. 
78 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 3. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 415 
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Isso se mostra relevante no âmbito da contratação eletrônica, uma vez que a 

exteriorização da vontade se dá sempre de forma mediada por aparelhos que transformam a 

linguagem falada, escrita ou gestual, desenvolvida para a comunicação entre humanos, em 

código binário, que é a linguagem por excelência dos computadores, para que possa ser 

convertida em impulsos elétricos e eficazmente transmitida e novamente convertida para a 

linguagem compreensível por humanos. 

Cumpre notar que essa intermediação é direta e não está sujeita a interpretações por 

meio dos sistemas, razão pela qual as mensagens, quando restauradas para a linguagem 

original, mantêm perfeita fidelidade com o original. 

Muito embora, atualmente, diante do amplo uso de computadores pela população em 

geral, existam poucas dúvidas acerca da possibilidade da efetiva e fiel comunicação de 

manifestações por meios eletrônicos, a pouca afinidade do Direito a mudanças justifica que se 

aprofunde essa análise. 

Na sua acepção original – e mais comumente usada - o computador nada mais faz do 

que intermediar a comunicação entre dois seres humanos, ou seja, a vontade manifestada é 

aquela que é recebida pelo destinatário. 

Portanto, ressalvadas as ocasiões em que o sistema de computador usado pelo emitente 

da manifestação é incompatível com o do destinatário, como no caso de uso de criptografia 

em que o destinatário desconhece a chave para descriptografar a mensagem79, via de regra 

existe plena fidelidade entre a mensagem inserida no sistema do declarante e a exibida pelo 

sistema do destinatário. 

Note-se, inclusive, que essa precisão na comunicação não se restringe à linguagem 

falada e escrita, mas se estende, também, à própria conduta da parte, que pode declarar sua 

vontade por meio do acionamento de equipamentos como o mouse e até mesmo por meio de 

                                                 

79 BARBAGALO, Erica Brandini. Contratos eletrônicos. Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito, 

Departamento de Direito Civil. Dissertação de Mestrado, 2001. 
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gesticulação de seus membros que é captada por sensores especiais, transmitida e reproduzida 

com precisão milimétrica80. 

Diante disso, verifica-se que a vontade declarada ou manifestada por meio eletrônico 

mostra-se apta a ser reconhecida como válida, uma vez que o ordenamento jurídico 

expressamente autoriza a liberdade de forma e a tecnologia permite a reprodução precisa da 

vontade expressada. 

Vale ressaltar que foi objeto de discussão na doutrina alemã, nas décadas de 1980 e 

1990, se a participação do computador no processo de exteriorização da manifestação de 

vontade interferia no seu conteúdo e, portanto, se se tratava de algo diferente81, tendo se 

concluído, diante da tecnologia usada à época, que não havia qualquer especialidade por se 

tratar de mero instrumento de transmissão. 

Como será devidamente analisado no capítulo 3, o desenvolvimento e uso de sistemas 

de inteligência artificial pode exigir que seja repensada a equiparação da declaração de 

vontade e a declaração de vontade eletrônica. 

Não obstante, não se pode questionar que, diante do ordenamento jurídico vigente, o 

uso de sistemas eletrônicos para declarar ou manifestar a vontade é adequado para formar 

contratos, uma vez que é capaz de transmitir precisamente a vontade das partes. 

Isso, no entanto, não encerra a discussão sobre a forma nos contratos eletrônicos, uma 

vez que, em que pese a liberdade de forma ser a regra vigente no ordenamento, a lei ou as 

partes podem impor a adoção de uma forma especial para a declaração da vontade, que, caso 

não observada, implica nulidade82. 

                                                 

80 OIKONOMIDIS, Iason et al. Efficient model-based 3d tracking of hand articulations using Kinect. Disponível 

em <http://www.researchgate.net/publication/233950932_Efficient_model-

based_3D_tracking_of_hand_articulations_using_Kinect/file/9fcfd50d72d96c01ca.pdf> (Acessado em 

01/05/2013). 
81 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Contratos via Internet. Belo Horizonte: Del Rey. 2001. p. 32/33 
82 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 4. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012.  p. 270/273. 
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Entre as formas especiais que podem ser exigidas, mostra-se relevante a forma escrita, 

uma vez que possui enorme aceitação cultural e provavelmente é a forma especial mais 

adotada para a formalização de contratos. 

Como explicado acima, os documentos eletrônicos submetem a informação ao 

processo de transformação do conteúdo em linguagem binária e, posteriormente, ao processo 

inverso para sua tradução para linguagem natural. 

Assim, por um lado, não se pode negar que existe uma diferença entre a escrita aposta 

em substrato de papel e aquela restrita ao meio eletrônico. Não obstante, há que se reconhecer 

que do ponto de vista funcional, ambas atendem aos mesmos fins de preservar no tempo, de 

forma fiel, as declarações de vontade das partes. 

Foi com base nesse raciocínio que se elaborou o texto da pioneira lei modelo de 

comércio eletrônico no âmbito da Comissão das Nações Unidas em Direito Mercantil 

Internacional (“UNCITRAL”). O projeto tinha o claro fim de criar texto que servisse de 

referência, uma vez que muitos países estavam em processo de adoção de nova legislação 

específica para regulamentar o comércio eletrônico para fomentar esses negócios e garantir 

segurança jurídica ao que, na época, ainda era setor incipiente da economia. 

Assim, a lei modelo da UNCITRAL, em seus artigos 5º e 12, explicita o princípio da 

não discriminação ao prever que “não se negarão efeitos jurídicos, validade ou eficácia à 

informação apenas porque esteja na forma de mensagem de dados”83 e “a declaração de 

vontade ou outra declaração não terá efeito jurídico negado, validade ou eficácia apenas 

porque esteja na forma de mensagem de dados”84. 

                                                 

83 Tradução livre de: “Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the 

grounds that it is in the form of a data message”. 
84 Tradução livre de: “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”. 
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Consequentemente, desde que seja possível preservar, acessar e compreender o 

conteúdo do documento eletrônico, esse cumpre as mesmas funções que o documento escrito 

em papel85.  

Note-se que a doutrina pátria já se alinhava com a adoção do elemento funcional como 

norteador da verificação do cumprimento do requisito da forma escrita, ao equiparar com esta 

o disco fonógrafo, a película cinematográfica e o telégrafo86. 

Digna de nota, ainda, a solução legislativa adotada em Portugal, a qual estabeleceu no 

artigo 26 da Lei do Comércio Electrónico, que: 

As declarações emitidas por via electrónica satisfazem a exigência legal de forma 

escrita quando contidas em suporte que ofereça as mesmas garantias de 

fidedignidade, inteligibilidade e conservação. 

No âmbito brasileiro, muito embora não tenha sido dada solução legislativa expressa, 

como em Portugal, esse entendimento restou amplamente respaldado nos estudos sobre o 

tema87 e foi, também, reconhecido no âmbito jurisprudencial, sendo digna de nota a seguinte 

ementa: 

Ação cautelar de exibição de documento. Contrato eletrônico de mútuo bancário. 

Ausência de avença escrita. Imposição do dever de exibir contrato escrito e 

assinado. Descabimento. Evolução tecnológica que permite a realização de 

operações bancárias pela via eletrônica. Dados da contratação inseridos no próprio 

extrato expedido pelo caixa eletrônico. Valor do mútuo, indicação dos encargos, 

data de vencimento, número de prestações. Validade plena. Recurso em parte 

                                                 

85 RAMBERG, Christina. Electronic Communications under de CISG. In: WAHLGREN, Peter. (coord.). 

Scandinavian Studies in Law, Vol 47. Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law. 2004. p. 114 
86 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 3. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 449. 
87 ANDRADE, Ronaldo Alves. Contrato eletrônico no novo Código Civil e no Código de Defesa do 

Consumidor. Barueri: Manole, 2004. 

SANTOLIM, Cesar Viterbo. Formação e Eficácia Probatória dos Contratos por Computador. São Paulo: 

Saraiva, 1995. 

DE LUCCA, Newton. Aspectos jurídicos da contratação informática e telemática. São Paulo: Saraiva, 2003. 

SANTOS, Manoel J. Pereira; DELAPIEVE, Mariza. Aspectos Legais do Comércio Eletrônico – Contratos de 

Adesão. Revista de Direito do Consumidor 36. São Paulo, 108, Outubro-Dezembro 2000. 

BARBAGALO, Erica Brandini. Contratos eletrônicos. Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito, 

Departamento de Direito Civil. Dissertação de Mestrado, 2001. 
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provido (Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação 0094150-95.2008.8.26.0000; 

Relator(a): Erson T. Oliveira; Comarca: Marília; Órgão julgador: 17ª Câmara de 

Direito Privado; Data do julgamento: 04/07/2012; Data de registro: 16/07/2012) 

Dessa forma, verifica-se que a declaração ou manifestação de vontade das partes pode 

ser feita por inúmeras formas. Pode ser declarada por um correio eletrônico, pode, também, 

ser declarada por meio de acesso a um sítio de internet no qual o contratante marca campos 

que reflitam o seu desejo de realizar determinado ato.  

Há, ainda, outras possibilidades, como o uso de mensagens instantâneas, vídeo 

conferências, aplicativos em aparelhos móveis e tantas outras quanto permitirem a 

criatividade e capacidade de engenharia humana, todas elas válidas para dar efeitos jurídicos a 

atos. 

Ademais, nos casos em que se exigir, por lei ou por vontade das partes, a forma escrita 

para a declaração de vontade, desde que seja possível preservar e compreender o conteúdo, a 

forma eletrônica satisfaz esse requisito. 

Por fim, cumpre esclarecer que se deixará para tópico próprio88 a análise específica da 

proposta e da aceitação feitas por meio eletrônico, bem como sua revogação e suas 

consequências para o momento e local de formação do contrato, relegando para outro 

subcapítulo89 a análise do aspecto probatório do contrato eletrônico. 

2.3. Controle de conteúdo 

No que tange ao controle de conteúdo, os contratos eletrônicos não apresentam 

especificidade em relação aos demais e podem ser tanto contratos negociados entre as partes 

ou contratos formados por adesão90. 

                                                 

88 Vide subcapítulo 2.4. 
89 Vide subcapítulo 2.6. 
90 MIRANDA, Custodio da Piedade Ubaldino. Contratos de Adesão. São Paulo: Atlas, 2002. p. 16/17 
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Ocorre que, apesar de não serem específicos no controle de conteúdo, são 

substancialmente diferentes na forma pela qual a vontade é declarada ou manifestada, razão 

pela qual merecem ser analisados mais detalhadamente. 

2.3.1. Contratos por adesão: click-wrap e browse-wrap 

Entre os contratos eletrônicos por adesão destacam-se as modalidades denominadas 

click wrap e browse-wrap, que tiveram a nomenclatura inspirada nos contratos denominados 

shrink-wrap, muito usados nas décadas de 1980 e 1990 na venda de software em caixas. 

Nesta modalidade o aderente apenas vinha a tomar conhecimento dos termos contratuais 

quando instalava o programa em seu computador, ou seja, após a compra ter sido realizada91. 

Assim, primeiramente, cumpre notar que não se tratará no presente estudo dos 

contratos shrink-wrap porque, segundo a definição adotada de contrato eletrônico (vide 2.1), 

esse tipo de contrato não seria considerado eletrônico.  

Ademais, muito embora seja contrato ainda utilizado, tende a cair em desuso, uma vez 

que a venda de software em caixas segue o caminho da irrelevância diante do crescente uso da 

internet como meio de transmissão dos arquivos para instalação dos programas. 

No caso do contrato click-wrap o contratante adere aos termos contratuais que lhe são 

apresentados como condição para instalar software ou ter acesso a serviço (mapas, editor de 

blogs¸ sítios de relacionamento etc.). 

Como já é de conhecimento de qualquer pessoa que faz uso de computadores, nesse 

tipo de contrato todas as cláusulas contratuais são apresentadas, em tela específica, àquele que 

deseja instalar o software ou fazer uso do serviço. Nessa tela há campo determinado em que o 

contratante deve marcar, por meio de clique ao lado da expressão “eu aceito”, “estou de 

acordo” ou algo do gênero. 

                                                 

91 GOMULKIEWICZ, Robert W. Getting serious about user-friendly mass market licensing for software. 

George Mason Law Review, 2004, Vol. 12:3,  p. 715 

http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/gmlr12&section=30
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Esse tipo de contratação pode ser considerado como a evolução da contratação à 

distância já existente à época de serviços prestados por telefone, nos quais a declaração da 

aceitação era feita apertando-se teclas do telefone, sendo certo que a validade desses tipo de 

contrato foi reconhecida judicialmente, sendo interessante citar o seguinte acórdão do 

Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo: 

COBRANÇA ' Disque 900 - Contratação dos serviços caracterizada com o 

acionamento do disco ou teclas do aparelho telefônico - Ação procedente - Recurso 

provido. (9046907-85.1997.8.26.0000; Apelação Sem Revisão; Relator(a): Carvalho 

Viana (voto vencido); Voto Vencedor: Luiz Antonio de Godoy; Órgão julgador: 3ª 

Câmara de Férias Julho; Data de registro: 30/11/1998; Outros números: 767595400, 

991.97.053566-0) 

Como pode se notar, a formação de contratos por adesão à distância já era aceita 

naquelas condições porque o aderente podia se informar sobre os principais elementos do 

contrato antes de declarar sua aceitação. Agora, diante dos avanços tecnológicos, pode ser 

dada ao aderente a oportunidade de obter ampla informação sobre todos os aspectos do 

contrato. 

Assim, nos contratos eletrônicos por adesão é imprescindível que seja dado ao 

aderente acesso prévio ao conteúdo dos termos contratuais, ou seja, os termos contratuais 

devem constar expressos e acessíveis ao contratante antes desse declarar sua vontade, bem 

como seja facultado ao aderente a possibilidade de preservar o texto em arquivo próprio ou 

mesmo imprimi-lo92. 

                                                 

92 LIMA, Cintia Rosa Pereira. Validade e obrigatoriedade dos contratos de adesão eletrônicos (shrink-wrap e 

click-warp) e dos termos de condição de uso (brwase-wrap): um estudo comparado Brasil e Canadá. Tese de 

Doutorado. Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 2009. p. 526. 

No mesmo sentido existe disposição legal expressa nos Estados Unidos da América no Uniform Electronic 

Transactions Act e no Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (MORINGIELLO, Juliet M. 

Signals, Assent and Internet Contracting. Rutgers Law Review, Vol. 57, p. 1307, 2005). 
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Por isso, a doutrina defende que a adesão ao contrato só pode ocorrer após o aderente 

tenha tido a possibilidade de ler o seu conteúdo, razão pela qual as condutas que visem a obter 

acesso aos termos do contrato não podem ser interpretadas como adesão a eles93. 

Nesse contexto, é interessante notar que os proponentes desse tipo de contrato muitas 

vezes fazem uso da tecnologia a fim de tentar evitar alegações de vício de consentimento.  

Nessas situações o campo em que adesão às cláusulas é declarada apenas se torna 

passível de ser marcado após o usuário ter transcorrido completamente o conteúdo das 

cláusulas, ou seja, em princípio somente quando garantida a oportunidade de ver todo o 

conteúdo é que se poderá declarar que adere ao contato. Isso visa a prevenir alegações de que 

a adesão se deu sem que fosse dado adequado conhecimento do conteúdo das cláusulas 

contratuais. 

Essa conduta é inspirada no princípio de Common Law denominado duty to read que 

estabelece que a declaração de aceitação de uma parte a vincula ao contrato mesmo que ela 

não tenha lido os seus termos94, mas para que o princípio possa ser aplicado se faz necessário 

garantir que a parte tenha tido acesso aos termos do contrato. 

No entanto, a imposição da necessidade de se correr por todo conteúdo do contrato 

não impede que o usuário rapidamente arraste o cursor de seu computador por toda a extensão 

para logo chegar ao final e habilitar o campo de adesão sem que uma única linha seja lida. 

Nesse sentido, levantamento realizado na Grã Bretanha constatou que apenas sete por 

cento dos notoriamente precavidos britânicos leram o conteúdo de contratos eletrônicos 

formados por adesão95, o que reforça a observação cotidiana de que são raros os casos 

daqueles que leem os termos contratuais nos contratos eletrônicos por adesão. 

                                                 

93 MARQUES, Claudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2004. p. 272  

94 CALAMARI, John D. Duty to Read – A Changing Concept. Fordham Law Reveriw, Vol. 43, I. 3. p. 341/342.  

95 SKANDIA takes the terminal out of terms and conditions. Disponível em 

<http://www2.skandia.co.uk/Media-Centre/2011-press-releases/May-2011/SKANDIA-TAKES-THE-

TERMINAL-OUT-OF-TERMS-AND-CONDITIONS/>. (Acessado em 13/02/2013). 

http://www2.skandia.co.uk/Media-Centre/2011-press-releases/May-2011/SKANDIA-TAKES-THE-TERMINAL-OUT-OF-TERMS-AND-CONDITIONS/
http://www2.skandia.co.uk/Media-Centre/2011-press-releases/May-2011/SKANDIA-TAKES-THE-TERMINAL-OUT-OF-TERMS-AND-CONDITIONS/
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Outro exemplo que bem ilustra essa tendência a não ler o conteúdo do contrato é dado 

pela doutrina norte-americana96, que conta que a empresa PC Pitstop incluiu nos seus termos 

de uso e serviço que quem enviasse correio eletrônico para o endereço indicado na página 

receberia uma recompensa em dinheiro. Apenas após quatro meses e três mil downloads do 

programa uma pessoa enviou o correio eletrônico pleiteando a recompensa. 

No entanto, ainda que o aderente não leia efetivamente os termos contratuais, é 

fundamental para o proponente que seja dada essa oportunidade. É importante, também, 

garantir que o aderente tenha, caso deseje, tempo suficiente para ler os termos contratuais, de 

forma a evitar que se alegue que não foi capaz de revê-los antes de anuir com eles. 

Assim, caso sejam adotadas essas precauções, não há grandes questionamentos acerca 

da validade dos contratos, seja no âmbito nacional ou internacional, sendo certo que as 

disputas referem-se, em sua maioria, a casos em que não haja possibilidade de conhecimento 

prévio das cláusulas, ou que a sua compreensão seja limitada pelo conteúdo em linguajar de 

difícil compreensão, ou por medidas técnicas que impeçam nova consulta dos termos em 

estágio avançado da contratação97. 

No âmbito nacional vale destacar interessante julgado que se refere a esse assunto, no 

qual o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu o direito do consumidor a ter acesso aos 

termos do contrato formalizado por meio eletrônico.  

Ação de exibição de documento. Contrato eletrônico não impresso no momento da 

adesão. Aderente que escolhe o valor e quantidade de prestações implicando ciência 

do conteúdo de algumas cláusulas. Irrelevância. Direito do consumidor de ter acesso 

a todas as cláusulas do contrato. Recurso não provido. (Apelação 9096614-

70.2007.8.26.0000; Relator(a): Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues; Comarca: 

São Paulo; Órgão julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

25/02/2008) 

                                                 

96 MAGID, Larry. It Pays To Read License Agreements. Disponível em 

<http://www.pcpitstop.com/spycheck/eula.asp> (Acessado em 08/03/2013) 

97 LIMA, Cintia Rosa Pereira. Validade e obrigatoriedade dos contratos de adesão eletrônicos (shrink-wrap e 

click-warp) e dos termos de condição de uso (brwase-wrap): um estudo comparado Brasil e Canadá. Tese de 

Doutorado. Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 2009. p. 531/535 



56 

 

Não obstante, é interessante notar que a declaração do consentimento eletronicamente 

tornou a imposição de termos contratuais por escrito muito mais frequente. Como bem nota o 

professor a doutrina norte-americana, é muito mais difícil obter a assinatura de clientes em 

contratos impressos, razão pela qual lojas de livros, supermercados, lojas de vestuário etc. não 

requerem assinaturas para a contratação98.  

No entanto, quando se trata da mesma loja, mas vendendo produtos por meio da 

internet, há sempre a necessidade de marcar o “eu aceito”, o que demonstra que por um lado o 

meio eletrônico tornou mais frequente os contratos escritos e, por outro, mudou a percepção 

do que se entende por consentimento. 

Segundo o mesmo doutrinador, muito embora para os tribunais essa demonstração de 

concordância tenha exatamente o mesmo efeito de uma assinatura grafada, o consentimento 

nesse tipo de contrato é bastante diferente do que tradicionalmente a doutrina definiu como 

consentimento99.  

Não obstante as críticas acerca da fragilidade do consentimento dado nos contratos do 

tipo click-wrap, o próprio doutrinador reconhece que tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência essa forma de contratação é amplamente reconhecida como válida e eficaz. 

O mesmo, porém, não é verdade para os chamados “Termos e Condições” ou 

“Condições de Uso” de sítios de internet, denominados na doutrina anglo-saxã como 

“browse-wrap agreements”, cuja validade e reconhecimento como contrato são amplamente 

debatidos. 

Essa controvérsia tem origem, precipuamente, na forma pela qual se dá conhecimento 

ao aderente dos termos de pretendido contrato, bem como a forma pela qual o aderente emite 

seu consentimento em relação aos termos. 

Isso porque este tipo de oferta à adesão é usado principalmente em sítios que oferecem 

conteúdo independentemente de qualquer tipo de registro dos usuários, ou seja, basta ao 

                                                 

98 LEMLEY, Mark A. Terms of use. Minesota Law Review 91. p. 466  
99 LEMLEY, Mark A. Terms of use. Minesota Law Review 91. p. 466 

MORINGIELLO, Juliet M. Signals, Assent and Internet Contracting. Rutgers Law Review, Vol. 57, p. 1307, 

2005. 
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usuário acessar a página de internet digitando o endereço no programa navegador ou via 

ligação direta de outra página para passar a usufruir do conteúdo.  

Consequentemente, o usuário não é, em momento algum, obrigado a rever os termos 

do contrato ofertado ou anuir expressamente com os mesmos. Ao invés disso, o que o corre é 

a redação unilateral dos termos, cujo conteúdo fica publicado em outra página do sítio e o 

acesso a eles é sempre, no mínimo, discreto, sendo certo que muitas vezes encontrar esses 

termos exige verdadeiro trabalho de busca. 

Assim, via de regra, o acesso aos termos de uso de um sítio é feito por meio de ligação 

que fica enterrada no rodapé da página inicial (na melhor das hipóteses) ou escondido em 

secção separada do sítio e acessível apenas após busca em sistema específico ou no respectivo 

mapa. 

Essa forma de ofertar os termos do contrato causa claros problemas na defesa da 

validade desses documentos como contratos entre o titular do sítio e seus usuários, seja 

porque o conhecimento aos termos do contrato é claramente prejudicado, seja porque o 

usuário não expressa seu consentimento, sendo necessário inferi-lo a partir de sua conduta. 

No que tange ao primeiro problema, notadamente a dificuldade de acesso ao conteúdo 

dos termos, verifica-se que essa limitação não é intransponível e depende de análise casuística 

para determinar se vicia ou não a relação. 

Nesse contexto, pode se notar que há soluções técnicas passíveis de serem adotadas 

que poderiam, facilmente, dar maior visibilidade aos termos, as quais, no entanto, viriam em 

prejuízo da estética ou simplicidade de uso do sítio. Nesses casos a prudência, juntamente 

com os termos, fica em segundo plano. 

A análise judicial dessas situações reflete a fragilidade da sua caracterização como 

contratos, uma vez que frequentemente o autor dos termos e condições não é capaz de 

demonstrar que a parte a quem os termos se destinam teve acesso ao conteúdo e, tampouco, 

que declarou sua concordância. 
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No Brasil, um dos poucos casos que se tem conhecimento em que a matéria foi 

efetivamente tratada, ainda que de forma tangencial, é a disputa entre a Gelre Informática S/C 

Ltda e a Catho Online Ltda100. Ambas são empresas que atuam no mercado de recursos 

humanos, prestando serviços de intermediação para a contratação de pessoas, e concorrentes 

entre si. 

Assim, parte fundamental dos serviços dessas empresas eram a coleta e 

armazenamento de currículos, os quais eram devidamente organizados em base de dados e 

colocados à disposição para consulta pelos interessados. 

Ocorre que prepostos da Catho Online notaram que poderiam se apropriar da base de 

dados da concorrente e o fizeram de forma deliberada em violação aos termos de uso da base 

de dados da Gelre Informática. 

A sentença julgou o pedido de indenização procedente, rejeitando a defesa da Catho de 

que o uso da base de dados se deu de acordo com os termos estabelecidos pela Gelre, uma vez 

que restou demonstrado que a Catho visava unicamente a se apropriar da base de dados 

desenvolvida pela Gelre.  

Há que se notar, porém, que a análise da validade dos termos não foi o tema central 

dos fundamentos da sentença, uma vez que a prova produzida demonstrou que os prepostos da 

Catho deliberadamente se propuseram a se apropriar da base de dados da concorrente, razão 

pela qual o principal argumento da sentença foi o abuso de direito por parte da ré. Em 

06/06/2013, as partes transacionaram antes que o recurso de apelação fosse julgado. 

Nos Estados Unidos, por sua vez, há registros de casos em que a questão é analisada 

pormenorizadamente e, como já mencionado, essas decisões demonstram que a formação 

válida de contrato por adesão em casos do tipo browse-wrap é mais restrita. 

Entre essas raras situações, a doutrina pátria faz menção a dois casos bastante 

semelhantes ao descrito acima, em que empresas acessaram a base de dados de concorrentes 

                                                 

100 Processo nº 0032073-17.2003.8.26.0100 da 33ª Vara Cível da Comarca de São Paulo – Central.  
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pela internet e alegaram não estarem vinculadas aos termos de uso porque não manifestaram 

sua anuência101. 

Nesses casos, as cortes norte-americanas reconheceram a validade dos contratos e 

interpretaram a conduta de acessar o sítio como anuência aos termos estabelecidos, valendo 

notar que no caso Cairo, Inc. v Crossmedia Services, Inc. a decisão faz referência ao fato de 

logo no acesso à página de internet da Crossmedia se via de forma clara a informação de que 

o acesso às informações veiculadas na página implicava a aceitação dos termos de uso102. 

O que se verifica nesses casos é que as decisões, tendo em vista a conduta desleal dos 

concorrentes, prestigiou a boa-fé e reconheceu que o competidor que acessava a página tinha 

a possibilidade de ler os termos do contrato e que a sua permanência na página e acesso às 

informações poderia ser interpretada como anuência aos termos. 

Dessa forma, essas decisões, muito embora tenham dado solução adequada à disputa, 

uma vez que não se pode prestigiar a conduta desleal de concorrentes que tentam se aproveitar 

do investimento alheio sem pagar a devida remuneração, não apresentaram argumentos 

sólidos no que tange ao reconhecimento da conduta de acessar a página como anuência aos 

termos contratuais. 

Em verdade, as decisões que refutam a existência de contratos nessas situações – e que 

são a maioria – adotam fundamentação mais sólida, uma vez que analisam de forma direta a 

conduta de quem acessa essas páginas de internet e, consequentemente, reconhecem que ao 

fazê-lo o usuário não pensa que está dando consentimento aos termos de uso, ou seja, não há 

acordo entre as partes103.  

                                                 

101 LIMA, Cintia Rosa Pereira. Validade e obrigatoriedade dos contratos de adesão eletrônicos (shrink-wrap e 

click-warp) e dos termos de condição de uso (brwase-wrap): um estudo comparado Brasil e Canadá. Tese de 

Doutorado. Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 2009. p. 549/550. 
102 LIMA, Cintia Rosa Pereira. Validade e obrigatoriedade dos contratos de adesão eletrônicos (shrink-wrap e 

click-warp) e dos termos de condição de uso (brwase-wrap): um estudo comparado Brasil e Canadá. Tese de 

Doutorado. Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 2009. p. 549/550. 
103 LEMLEY, Mark A. Terms of use. Minesota Law Review 91. p. 475/476 
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Na doutrina norte-americana, em que a interpretação da conduta das partes possui 

enfoque mais liberal, nota-se que os contratos do tipo browse-wrap são reconhecidos como 

válidos e eficazes em situações específicas104. 

Nesse ponto, interessante notar recente artigo no qual se defende que os tribunais 

norte-americanos têm deixado de determinar a validade dos contratos eletrônicos por adesão a 

partir da dicotomia click-wrap  e browse-wrap. 

Ao invés disso, as decisões têm se focado em conceitos tradicionais do direito norte-

americano destinados a determinar se o aderente efetivamente manifestou seu consentimento 

na situação em apreço, ficando em segundo plano se o contrato foi formado por meio de click 

ou por navegação na página105. 

No que tange ao direito pátrio, a análise da questão passa, primeiramente, pelo artigo 

111 do Código Civil, que prevê que o “silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou 

os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”. 

Ou seja, no nosso ordenamento jurídico a regra é a aceitação expressa e apenas em 

exceções, em que as circunstâncias ou os usos autorizarem, é que o silêncio poderá ser 

interpretado como aceitação106. 

Ao tratar das situações em que a conclusão pelo silêncio seria admissível, a doutrina 

elenca os casos das ofertas feitas no exclusivo interesse do oblato, oferta que tenha sido 

solicitada pelo oblato e ofertas feitas no âmbito de relação comercial já existente107. 

                                                 

104 HUNT, Robert; RAMBARRAN, Ian . Are Browse-Wrap Agreements All They Are Wrapped Up To Be?. 

BEPRESS Legal Series. Disponível em <http://law.bepress.com/expresso/eps/1885/> (Acessado em 

10/03/2013). 
105 MORINGIELLO, Juliet M. e REYNOLDS, William L. From Lord Coke to Internet Privacy: The Past, 

Present, and Future of the Law of Electronic Contracting. Disponível em 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2017783> (Acessado em 10/03/2013) 
106 ROBERT, Bruno; ZANETTI, Cristiano de Sousa. A Conclusão do Contrato pelo Silêncio. In CASTILHO, 

Ricardo; TARTUCE, Flávio (coord.). Direito Civil – Direito Patrimonial e Direito Existencial. São Paulo: 

Editora Método. 2009. p. 268/269 
107 ROBERT, Bruno; ZANETTI, Cristiano de Sousa. A Conclusão do Contrato pelo Silêncio. In CASTILHO, 

Ricardo; TARTUCE, Flávio (coord.). Direito Civil – Direito Patrimonial e Direito Existencial. São Paulo: 

Editora Método. 2009. p. 273/283. 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=329180
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2017783
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Muito embora o rol não seja exaustivo e vise a demonstrar os elementos que devem 

estar presentes para que essa alternativa seja possível, nos casos dos contratos browse-wrap, 

em que via de regra se impõem obrigações ao usuário e este não tem a expectativa de formar 

um contrato, não parece ser possível a conclusão pelo silêncio.  

Mesmo o disposto no artigo 432 do Código Civil – interpretado em consonância com o 

artigo 111 -, que dispõe que nos casos em que não seja costume a aceitação expressa ou em 

que o proponente a houver dispensado, não mudaria essa conclusão. 

Em primeiro lugar porque nessas relações não há espaço para a refuta expressa dos 

termos. Via de regra, os termos são publicados em página própria, ou seja, não é feita uma 

oferta expressa. Ademais, não é oferecido um canal de comunicação por meio do qual o 

oblato pode refutar a oferta.  

Outra possibilidade seria a de alegar a formação do contrato por meio da declaração de 

vontade tácita, consistente na conduta do usuário de continuar a navegar no sítio ou fazer uso 

do serviço disponibilizado, o que poderia ser considerado como aceitação aos termos 

ofertados. 

Nesse ponto, há que se notar que o silêncio difere da declaração tácita, uma vez que 

aquele é “uma categoria de comportamento do agente, que se caracteriza pela ausência de atos 

seus e que assim se caracteriza distintamente do que seja manifestação tácita da vontade”108 

enquanto esta “pode ser por atos (...) que se hajam de interpretar, conforme as circunstâncias, 

como manifestação de vontade do oferente ou do aceitante”109. 

Muito embora o Código Civil de 2002 não tenha reproduzido o art. 1.079 do Código 

Civil de 1916, que dispunha que a “manifestação da vontade, nos contratos, pode ser tácita, 

quando a lei não exigir que seja expressa”, tendo em vista que o artigo 111 do atual Código 

Civil autoriza a conclusão do contrato até mesmo pelo silêncio e o artigo 432 reproduziu a 

                                                 

108 COSTA, Philomeno J. da. O silêncio nos negócios jurídicos. Revista dos Tribunais, RT 315/495. Documento 

consultado em formato eletrônico desprovido de paginação. 
109 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. T. 38. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 2012. p. 88.  
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regra expressa no artigo 1.084 do Código Civil de 1916110, não há dúvida que a conclusão 

pela declaração tácita é válida quando a lei não exigir a manifestação expressa111. 

Não obstante a conclusão pela declaração de vontade tácita ser, em princípio, possível, 

há que se verificar se nos casos dos chamados contratos browse-wrap se verifica a aceitação 

tácita. 

Nesse contexto, a análise da forma como a grande maioria desses termos de uso é 

apresentada (ou não apresentada), leva à conclusão de que não há aceitação tácita. 

Ao acessar determinada página de internet o usuário não imagina que está contratando 

nada, falta-lhe a consciência de que está a declarar vontade. Em princípio não deseja se 

obrigar perante o titular da página a pagar qualquer quantia, não deseja ceder seus dados 

pessoais (que podem ser amplamente coletados e combinados para uso comercial), enfim, está 

apenas visitando para ver o que há disponível e se deseja consumir algo (informação, produtos 

tangíveis, serviços etc.). 

É bastante possível que esse usuário que despretensiosamente acessou a página venha 

a desejar contratar com o titular da página, cedendo direitos, por exemplo, para ter acesso a 

algum serviço gratuito (como em páginas que hospedam vídeos criados por seus usuários), 

mas nesse caso essa cessão de direitos deve ser precedida de comunicação que claramente 

alerte o usuário de que ele está formando um contrato, dando-lhe a oportunidade de rever os 

termos contratuais antes de manifestar sua anuência. 

Nesse ponto, vale lembrar que o titular da página tem várias soluções tecnológicas que 

podem alertar o usuário de que há uma proposta de contrato, mas disso resultariam recusas à 

oferta e uma experiência menos agradável de navegação, razão pela qual se opta por não 

adotar essas soluções tecnológicas. 

Por essa razão, a conduta de disponibilizar os termos de uso e serviço em endereço 

acessível ao final da página, do qual o usuário sequer tem conhecimento, ou se sabe que eles 

                                                 

110 EHRHARDT JR., Marcos. MELLO, Marcos Bernardes (atualizadores). PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 61. 
111 MARQUES, Claudia Lima. e MIRAGEM, Bruno (atualizadores). PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. T. 38. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 92. 
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existem, não foi avisado de que há ali proposta de contrato que será considerada como aceita 

se ele continuar a navegar no sítio, não pode servir de base para considerar a conduta do 

usuário como aceitação tácita do contrato. Nessa situação, não há eficácia da oferta, que é 

declaração receptícia de vontade112. 

Ainda no que tange à formação do contrato por adesão, é importante lembrar que há 

casos em que alguma cláusula pode ser negociada, como o preço, ou a forma de transporte do 

produto, mas todo o resto das cláusulas é imposto. A possibilidade de negociação de uma ou 

poucas cláusulas não descaracteriza a sua formação por adesão113. 

Exemplo desse tipo de contrato no âmbito da contratação eletrônica pode ser 

encontrado em plataformas de vendas de produtos em que o comprador tem a possibilidade de 

negociar o preço do produto, mas, via de regra, as demais cláusulas do contrato não são 

passíveis de negociação. 

No que tange à regulamentação dos contratos formados por adesão, cumpre lembrar 

que estes estão sujeitos aos artigos 423 e 424 do Código Civil e, nos casos de relações de 

consumo, ao parágrafo segundo do artigo 18 e ao artigo 54 e seus parágrafos. 

Dessa forma, também no caso de contratos eletrônicos, o aderente será beneficiado 

pela interpretação mais favorável (art. 423 do Código Civil) e pela nulidade de cláusulas que 

estipulem renúncia de direito resultante da natureza do negócio (art. 424 do Código Civil). 

No que se refere às relações de consumo, é interessante notar que os parágrafos 3º e 4º 

do artigo 54 estipulam requisitos formais que devem ser observados sob pena de nulidade da 

cláusula, sem prejuízo do controle exercido com fundamento no artigo 51. 

Assim, regulamenta-se o tamanho da fonte a ser usada no instrumento contratual, bem 

como a linguagem a ser usada e o destaque que deve ser dado a determinados tipos de 

cláusulas. 

                                                 

112 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 2. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 492. 
113 ZANETTI, Cristiano de Sousa. Direito contratual contemporâneo - a liberdade contratual e sua 

fragmentação. São Paulo: Método, 2008. p. 228 
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A disposição acerca do tamanho da fonte mostra-se claramente anacrônica em relação 

aos contratos eletrônicos, uma vez que o ambiente eletrônico permite ao usuário aumentar e 

diminuir o tamanho da fonte de forma muito simples e independentemente da autorização 

daquele que redigiu o contrato. 

Por outro lado, a determinação de que as “cláusulas que implicarem limitação de 

direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque” pode ser interpretada como 

criadora de obrigação de efetivamente dar destaque a estes tipos de cláusula, ou seja, deve ser 

feito uso da tecnologia para chamar a atenção do consumidor para os pontos relevantes. 

Assim, não bastaria apenas escrever a cláusula em letras maiúsculas ou em negrito, 

mas seria necessário que a cláusula abrisse janela separada, ou fosse destacada por animação, 

ou mesmo exigisse que fosse marcada com “eu aceito” próprio para a cláusula. O fato é que o 

novo ambiente tecnológico abre a possibilidade de soluções mais criativas e eficientes para 

informar as partes sobre o conteúdo do contrato. 

2.3.2. Contratos negociados 

Os contratos eletrônicos também podem ser formados por meio de negociação dos 

termos entre as partes, como é comum nos casos de prestação de serviço de desenvolvimento 

de sítio de internet ou no desenvolvimento de ferramentas para uso em mundos virtuais. 

Nesse contexto, é interessante notar que há crescente mercado para o desenvolvimento 

de bens totalmente desmaterializados que são usados em plataformas de jogos eletrônicos114. 

Assim, há diversos profissionais que trabalham no desenvolvimento de ferramentas 

específicas para o uso nesses jogos eletrônicos, criando novos automóveis ou novas armas 

segundo os desejos dos jogadores, que por sua vez remuneram esses vendedores por esses 

novos apetrechos115. 

                                                 

114 O exemplo mais popular desse tipo de plataforma é a chamada Steam, criada pela empresa Valve 

(www.valvesoftware.com), criadora do jogo Counter Strike, entre outros. 
115 http://www.steampowered.com/steamworks/microtransactions.php 
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Muito embora a formação desse tipo de contrato não precise ser necessariamente por 

meio eletrônico, pela conveniência das partes e mesmo pela distância geográfica dos 

envolvidos, via de regra esses serviços são contratados eletronicamente. 

Assim, no caso do exemplo acima, existe sistema de compras em que ambas (ou mais) 

partes participam. Este sistema permite a negociação de diversos aspectos do contrato, como 

prazo de entrega, garantia, preço, forma de pagamento etc. Há outras plataformas dessa 

natureza, mas que se especializam na compra e venda de produtos entre empresas116.  

Nesses casos o sistema valida a identidade das partes por meio de assinatura 

eletrônica117 e fornece plataforma que permite não apenas a aproximação entre fornecedor e 

cliente, mas também a ampla negociação dos termos contratuais. 

Não obstante as vantagens de segurança e eficiência oferecidas por essas plataformas,  

os contratos eletrônicos negociados não dependem delas para serem formados. Assim, pode 

ser contratada a prestação de serviços por meio de troca de correios eletrônicos, em que são 

estabelecidos os elementos essenciais do contrato, aceitos por ambas as partes, sem que haja 

instrumento escrito e subscrito pelas partes. 

Nesse contexto, a ampla difusão dos meios de comunicação eletrônicos torna esse tipo 

de contratação cada vez mais comum, havendo inclusive decisões judiciais acerca de disputas 

envolvendo a validade desse tipo de contratação, valendo destacar a decisão do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do recurso de apelação nº 7.339.928-1, relatado 

pelo Desembargador Cardoso Neto e julgado pela 14ª Câmara de Direito Privado: 

Monitória - Contrato eletrônico por e-mail - Validade - "Causa petendi" que reside 

em tal contrato - Cobrança procedente - Sentença de improcedência reformada - 

Recurso provido. 

                                                 

116 Em plataformas de vendas entre empresas (business to business ou o jargão B2B), como a E2OPEN 

(http://www.e2open.com/products/outsourced-partner-network/) ou Ariba 

(http://www.ariba.com/community/the-ariba-network) é bastante comum esse tipo de contratação. 
117 Vide subcapítulo 2.6.2 abaixo para definição 

http://www.e2open.com/products/outsourced-partner-network/
http://www.ariba.com/community/the-ariba-network
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Nesse contexto, verifica-se que as maiores dúvidas envolvendo os contratos 

eletrônicos negociados referem-se à sua formação (proposta e aceitação) e sua prova, que 

serão oportunamente tratados nos itens 2.5 e 2.6, respectivamente.  

2.4. Contratos de consumo e civis 

Outra diferenciação que se mostra relevante no âmbito dos contratos eletrônicos 

refere-se ao tipo de relação existente entre as partes, notadamente se se trata de relação de 

consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, ou de relação civil à qual a legislação 

consumerista não se aplica. 

Isso porque o regramento consumerista, visando a equilibrar a relação entre fornecedor 

e consumidor, apresenta-se mais protetivo da parte hipossuficiente, limitando a liberdade 

contratual como forma de revitalizar a força do contrato e proteger a confiança e os interesses 

legítimos118, o que reflete não apenas no regramento da formação, mas também na jurisdição 

e leis aplicáveis e na execução do contrato eletrônico. 

Dessa forma, é relevante alertar que, assim como nos contratos em geral, essa 

distinção faz-se presente nos contratos eletrônicos, razão pela qual deve ser levada em 

consideração quando da análise de casos concretos. 

Não obstante a importância da distinção, cumpre notar que não é oportuno no presente 

trabalho fazer análise casuística dos principais contratos de consumo realizados no meio 

eletrônico, uma vez que a alta velocidade das mudanças tecnológica tende a levar observações 

casuísticas a se tornarem irrelevantes, especialmente no que se refere a trabalho que visa a 

delimitar contornos gerais da teoria acerca do contrato eletrônico. 

Assim, é mais produtivo indicar elementos fulcrais que mereçam atenção quando da 

análise de contratos eletrônicos e cujos resultados sejam possivelmente diferentes entre 

contratos de consumo e contratos negociados. 

                                                 

118 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1995. p. 74/96. 
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Consequentemente, destacamos três pontos merecedores de atenção na diferenciação 

entre contratos eletrônicos civis e contratos eletrônicos de consumo: a) oferta na formação do 

contrato; b) jurisdição e leis aplicáveis; e c) cláusulas e práticas abusivas. 

No que tange à formação dos contratos de consumo, a publicidade feita por meios 

eletrônicos, diferentemente do que ocorre na tradição europeia que a entende como convite à 

oferta, no Brasil são consideradas como efetiva oferta (art. 30 do Código de Defesa do 

Consumidor)119. 

Nesse contexto, a doutrina cita interessante julgado do Superior Tribunal Justiça em 

que a fabricante de automóvel, ao promover a venda de carros por meio de seu sítio de 

internet, garantiu a entrega dos produtos, razão pela qual acabou responsabilizada quando 

uma de suas concessionárias faliu e não cumpriu o contrato firmado com o consumidor120. 

Ainda no que se refere à oferta publicitária no contrato de consumo, os termos desta 

publicidade prevalecerão no caso de contradição com termos contratuais apresentados de 

forma pouco ostensiva – ou efetivamente oculta. 

Assim, a confiança e expectativa geradas pela publicidade, que no meio eletrônico é 

especialmente eficaz, não podem ser frustradas por escusas contratuais construídas habilmente 

com o intuito de limitar as obrigações do fornecedor. 

No âmbito da contratação eletrônica de consumo, isso significa que as promessas 

feitas na publicidade, em primeiro lugar, são reconhecidas como propostas e obrigam o 

fornecedor caso sejam aceitas pelo consumidor. Além disso, essas promessas devem ser 

cumpridas na forma como compreendidas, sendo certo que, caso o fornecedor deseje limitar o 

escopo de sua obrigação, deve fazê-lo de forma ostensiva. 

                                                 

119 MARQUES, Claudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004.  p. 166 
120 MARQUES, Claudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. p. 167. A autora cita o Recurso Especial 363.393 – MG, relatado pela Min. Nancy 

Andrighi. Julgado em 04/06/2002. 
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A doutrina121 defende esse entendimento, afirmando que: 

“criou-se no ordenamento jurídico brasileiro, assim, uma nova situação jurídica, em 

que o fornecedor é presumidamente sempre o ofertante e qualquer manifestação sua, 

mesmo a publicidade, é considerada oferta contratual vinculatória, que passa a 

integrar o conteúdo futuro do contrato. Destaque-se que o Poder Judiciário não teve 

dificuldades em absorver o espírito do CDC e considerar a publicidade, desde que 

suficientemente precisa, como oferta contratual, estabelecendo mesmo uma 

prevalência do conteúdo da mensagem publicitária sobre as cláusulas contratuais em 

caso de discrepância entre elas” 

Esse ponto remete à questão do acesso aos termos e condições contratuais referentes 

aos contratos por adesão122, uma vez que, frequentemente, o fornecedor cria condições 

elaboradas que descaracterizam as promessas feitas na publicidade. 

Nas relações de natureza civil, por outro lado, concede-se maior liberdade ao 

contratante. A interpretação do contrato se dará de forma que seja preservada a vontade das 

partes no contrato e garantir o respeito ao princípio da boa-fé123. 

O segundo ponto de diferenciação entre os contratos de consumo eletrônicos e os civis 

refere-se à legislação aplicável e jurisdição competente para dirimir eventuais disputas. Como 

será oportunamente analisado124, os contratos eletrônicos são, via de regra, contratos feitos 

entre pessoas geograficamente distantes entre si, nos quais a determinação do momento e 

local de formação do contrato estão sujeitos a regras específicas125. 

Ocorre que, em se tratando de contrato de consumo, está-se diante de esfera de 

interesses que foi elevada a direito humano fundamental (artigo 5º, XXXII), razão pela qual a 

                                                 

121 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Contratos via Internet. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 69. A autora 

faz referência a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ap. cível n. 5910116530, Rel. 

Des. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 06.06.91. 
122 Vide subcapítulo 2.3.1.  
123 MIRANDA, Custodio da Piedade Ubaldino. Contratos de Adesão. São Paulo: Atlas, 2002. p. 225/238. 
124 Vide subcapítulo 2.5.2. 
125 GOMES, Orlando. Contratos. 16ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 68/69. 
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legislação específica (Código de Defesa do Consumidor) é considerada como integrante da 

ordem pública do ordenamento jurídico pátrio126. 

Dessa forma, apesar das normas de Direito Internacional Privado contidas na Lei de 

Introdução às Normas do Direto Brasileiro disporem especificamente sobre o local de 

formação e lei aplicável de contratos celebrados à distância, em se tratando de contrato de 

consumo no qual o consumidor não foi deliberadamente buscar produto em sítio 

reconhecidamente estrangeiro, prevalece a aplicação da lei brasileira127, ressalvada a 

aplicação da lei estrangeira nos casos em que seja mais benéfica ao consumidor 128. 

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor pode ser considerado como “lei 

de aplicação imediata” que, segundo a doutrina129 pode ser entendida como: 

“leis básicas de segurança do mercado ou da sociedade (...) leis para nacionais e 

estrangeiros e para todas as relações privadas, sem antes passarem pelo método 

clássico do DIPr., da indicação da uma lei aplicável. Esta própria lei “de aplicação 

imediata” ou lei de “polícia” tem pretensões de aplicação genérica e extraterritorial 

sempre (...) uma vez que positivam fortes interesses de organização da sociedade 

nacional. Como a chamada lei de aplicação imediata é direta ou resolve o conflito 

diretamente, sua aceitação e identificação hierárquica dentro do DIPr. é uma técnica 

(...) de  “materialização” de novas regras de conflitos de leis”  

Essa interpretação de prevalência da legislação brasileira mostra-se oportuna, 

especialmente diante da grande proliferação de sítios estrangeiros que fazem publicidade 

direcionada especificamente para o público brasileiro. 

                                                 

126 MARQUES, Claudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. p. 446/447. 
127 MARQUES, Claudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. p. 446/447. 
128 HOFFMAN, Bernard von. Über den schutz des Schächeren  bei internationalen Schuldvertragen. RabelsZ38. 

P. 396-420. , 1974. apud MARQUES, Claudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do 

Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 448. 
129 MARQUES, Claudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. p. 448. 
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A exponencial melhora da qualidade dos programas tradutores de línguas torna 

extremamente barato para esses empreendedores estrangeiros captarem o mercado brasileiro 

por meio de publicidade direcionada e páginas de internet instantaneamente traduzidas.  

Há inúmeros exemplos de sítios estrangeiros que se especializam na venda de produtos 

de valor relativamente baixo – e, portanto, não sujeitos ao imposto de importação - e que são 

remetidos do exterior para o Brasil por via postal130. 

Nesse contexto, parece se alinhar com o princípio constitucional de proteção do 

consumidor a imposição do padrão mínimo de direitos da legislação consumerista pátria, 

especialmente diante da dificuldade de se identificar a sede do sítio que faz a oferta 

direcionada ao público brasileiro. 

A isso pode se adicionar o argumento de que, diante do direcionamento do sítio ao 

público brasileiro, bem como a existência, ainda que reduzida ou terceirizada, de estrutura no 

Brasil voltada a desenvolver a atividade empresarial, o local da proposta pode ser considerado 

o Brasil131. 

Por outro lado, há que se fazer a ressalva de casos em que o consumidor 

propositadamente busca sítios estrangeiros, que não direcionaram oferta a ele e que alertam de 

forma suficiente acerca da lei aplicável à relação. 

Nessa situação, há que se ponderar que o fornecedor não buscou alcançar o mercado 

brasileiro e não possui meios para dimensionar os riscos envolvidos em se sujeitar à 

legislação brasileira132. 

Nesses casos, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

porque a conduta do consumidor de ativamente buscar o produto em sítio estrangeiro, escrito 

                                                 

130 Um exemplo desse tipo de sítio pode ser encontrado em www.miniinthebox.com (Acessado em 26/03/2013). 
131 Vide subcapítulo 2.5.3. 
132 MANKOWSKI, Peter. O conceito de direção no Estado de domicílio do consumidor no direito internacional 

de proteção ao consumidor (especialmente sob o art. 15, § 1.º, lit. "c", do Regulamento Bruxelas I). Revista de 

Direito do Consumidor. vol. 71. p. 221. 

http://www.miniinthebox.com/
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na língua daquele local, sendo certo que a proposta de contratação e a execução do serviço se 

dão naquele país, atraem diversos elementos de conexão para aquela jurisdição133. 

Por fim, no que tange às práticas e cláusulas abusivas, os contratos de consumo 

eletrônico também recebem tratamento diferenciado, de forma a garantir o equilíbrio da 

relação contratual. 

Nesse contexto dos contratos eletrônicos, as cláusulas limitadoras de responsabilidade 

– praticamente onipresentes em contratos eletrônicos de bens e serviços informáticos134 - 

recebem tratamentos bastante distintos na legislação civil e consumerista. 

Assim, diante de disposição legal expressa (artigo 51, inciso I, do Código de Defesa 

do Consumidor), qualquer tentativa do fornecedor de se eximir ou limitar a sua 

responsabilidade por vícios do produto ou serviço é considerada nula de pleno direito. 

Nos contratos civis negociados, por outro lado, é admitida a estipulação de limites à 

responsabilidade, sendo certo que nos contratos por adesão essa limitação não pode ser 

admitida por ser, em princípio, contrária à essência do negócio (artigo 424 do Código 

Civil)135. 

É importante notar, no entanto, que essa vedação à limitação nos contratos por adesão 

não exclui a possibilidade de, nos casos em que os aderentes sejam pessoas jurídicas ou 

empresários, que as partes estipulem cláusula penal com o valor da indenização136. 

A questão da limitação da responsabilidade torna-se ainda mais interessante quando se 

analisa a prática de disponibilização de versões beta de software. 

                                                 

133 MARQUES, Claudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. p. 450/451. 
134 Sobre a diferença entre contratos eletrônicos e contratos informáticos ver o subcapítulo 2.1. 
135 ZANETTI, Cristiano de Sousa. Os Contratos Civis por Adesão no Direito Latino Americano. Obligaciones, 

contratos, responsabilidad. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011, v. , p. 505. 
136 ZANETTI, Cristiano de Sousa. Os Contratos Civis por Adesão no Direito Latino Americano. Obligaciones, 

contratos, responsabilidad. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011, v. , p. 505. 
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Qualquer pessoa que já navegou a internet buscando software baratos ou gratuitos, já 

se deparou com programas em versão beta, sendo possível que já tenha feito uso desse tipo de 

programa em seu computador ou telefone137. 

Como qualquer outro produto, o software passa por uma fase de testes quando está 

sendo desenvolvido. A primeira fase de testes é denominada alfa. Nesta fase todos os testes 

são feitos pelo próprio fabricante do software e o seu objetivo é eliminar problemas e 

instabilidades graves do programa. 

Depois da fase alfa de testes passa-se à fase beta, na qual o software passa a ser 

testado por pessoas que seriam seus potenciais usuários em situações cotidianas. Dessa forma, 

o fabricante do software tem a oportunidade de testar o seu uso diário, corrigindo eventuais 

falhas (denominadas de bugs no jargão técnico) que ainda não tenham sido detectadas durante 

a fase alfa de testes. 

A fase de testes beta é fundamental para qualquer fabricante de software, uma vez que 

é essa a sua principal oportunidade de interagir com seus possíveis clientes e verificar quais 

são os pontos fracos de seu produto que precisam ser melhorados. 

Inicialmente, a fase beta de testes era feita por grupo de usuários experientes, 

cadastrados pelo fabricante de software especialmente para realizar este tipo de testes. No 

entanto, com o advento da internet os desenvolvedores de software passaram a adotar a 

prática de colocar versões beta disponíveis para o público em geral. 

Essas versões são colocadas a preços irrisórios ou gratuitamente e, via de regra, 

possuem licenças que não especificam o prazo de validade técnica do programa, não 

conferem qualquer garantia ao software e limitam ou excluem qualquer responsabilidade do  

fabricante por eventuais danos causados pelo software. 

A lógica adotada pelos fabricantes do software é bastante simples: concede- se aos 

clientes a oportunidade de utilizarem um produto inovador (um novo software ou uma nova 

                                                 

137 Vale notar que a palavra “app”, em voga diante da crescente popularidade de smartphones pode ser usada 

como sinônimo de software ou programa de computador para os fins do presente estudo. 
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versão ainda não distribuída) por um preço bem abaixo do mercado, muitas vezes de graça, e 

em troca o cliente assume o risco de testar um produto que pode vir a apresentar problemas. 

Dessa forma, se eventualmente esse software apresentar um problema de 

funcionamento, o fabricante entende que não estaria obrigado a reparar este vício. O que 

talvez seja mais relevante é o fato de que caso esse software tenha alguma falha ou 

instabilidade grave e venha a causar uma paralisação no sistema em que está instalado e, 

consequentemente, cause algum dano, o fabricante entende que não poderia ser 

responsabilizado. 

Nesses casos, em que o software na versão beta foi distribuído gratuitamente – ou a 

preço módico - porque a fabricante optou por uma fase de testes aberta ao público, se o 

destinatário final não usar o produto no âmbito de sua atividade empresarial, configura-se 

relação de consumo, uma vez que, mesmo não tendo se pagado pela licença de uso do 

software, a distribuição gratuita faz parte de uma atividade lucrativa desenvolvida pela 

fabricante de software138. 

Portanto, aplica-se o artigo 51, inciso I do Código de Defesa do Consumidor (nulidade 

de pleno direito de cláusulas que “impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade 

do fornecedor”), bem como os artigos 18 e 26 que determinam que todos os produtos 

colocados no mercado possuem uma garantia legal de 90 dias. 

Consequentemente, mesmo que a fabricante do software alerte o consumidor de que se 

trata de um produto em fase de testes e que existem riscos em sua utilização, qualquer 

cláusula que limite ou exclua a sua responsabilidade será considerada nula. 

                                                 

138 Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:  CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. 

PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO 

DOS RESULTADOS. NÃO-CABIMENTO. CONTEÚDO PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. 1. A 

exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90. 2. O fato de o 

serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o 

termo "mediante remuneração", contido no art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo 

a incluir o ganho indireto do fornecedor. (...) 9. Recurso especial provido. (REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012) 
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Por outro lado, no caso de não se tratar de relação de consumo, a cláusula não é nula 

de pleno direito sendo certo que a sua validade no caso concreto dependerá de análise 

casuística, segundo o fundamento do artigo 424, do Código Civil. 

2.5. Formação do contrato eletrônico 

Superada a conceituação do contrato eletrônico139 e devidamente compreendida a 

liberdade de forma da declaração ou manifestação de vontade140, bem como as peculiaridades 

decorrentes das distinções entre contratos eletrônicos por adesão141 e negociados142 e, 

também, das oriundas entre contratos civis e de consumo143, passa-se à análise da formação 

dos contratos eletrônicos. 

Dessa forma, diante das especificidades envolvendo os contratos eletrônicos, faz-se 

necessário compreender como ocorre a proposta e a aceitação para se compreender em que 

momento o contrato é formado, bem como o local em que se encontra o proponente. 

2.5.1. Proposta e aceitação 

O contrato é compreendido como consenso de vontades144, razão pela qual a sua 

formação é regrada segundo os negócios jurídicos cujos efeitos, ao se encontrarem, soldam-

se145. Primeiramente deve haver uma proposta (artigo 427, do Código Civil) que obriga o 

proponente e, caso aceita nos termos em que apresentada (artigo 431, do Código Civil), 

vincula as partes. 

Para que seja vinculante, a proposta deve possuir todos os elementos essenciais do 

negócio jurídico, permitindo, assim, a formação do contrato diante da aceitação do oblato. O 

                                                 

139 Subcapítulo 2.1. 
140 Subcapítulo 2.2. 
141 Subcapítulo 2.3.1. 
142 Subcapítulo 2.3.2. 
143 Subcapítulo 2.4. 
144 Vide subcapítulo vide 2.2. 
145 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 2. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 522 
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que se mostra relevante é que a proposta traduza de forma fiel a vontade do proponente e, 

portanto, deve ser apresentada de forma clara e inequívoca146. 

No âmbito da contratação eletrônica, assim como ocorre na contratação tradicional, a 

proposta pode ser individualizada, feita, por exemplo, por correio eletrônico a determinada 

pessoa ou ao público em geral, como no caso de um sítio de internet. No caso da oferta ao 

público o ordenamento pátrio equipara-a à proposta (artigos 429, do Código Civil e 30, do 

Código de Defesa do Consumidor). 

Seja qual for o caso, no entanto, prevalece a regra de vinculação do proponente à 

proposta, ressalvadas as exceções expressamente previstas na legislação. 

Uma vez feita a proposta, cabe ao oblato aceitá-la, rejeitá-la ou fazer nova proposta 

(artigo 431 do Código Civil). Esse novo negócio jurídico será declarado segundo as mesmas 

regras da proposta, não dependendo de formalidade específica e sendo plenamente válido 

desde que exprima a vontade do oblato de forma precisa. 

Nesse contexto, vale notar que a aceitação não precisa ser, necessariamente, 

manifestada pelo mesmo meio que foi realizada a proposta, ressalvado se o uso do mesmo 

meio for condição imposta na própria proposta147.  

Assim, muito embora na grande maioria das vezes a aceitação ocorra pelo mesmo 

meio – a proposta feita por correio eletrônico é aceita por correio eletrônico; a proposta feita 

por meio de sítio de internet é aceita pelo próprio sítio etc. – uma vez que essa harmonia torna 

o processo mais eficiente e conveniente para as partes, o uso de outros meios para manifestar 

a aceitação não impede a regular formação do contrato. 

Portanto, uma proposta recebida por correio eletrônico pode ser aceita por uma 

missiva impressa e postada pelo correio, uma vez que a liberdade de forma da manifestação 

da vontade também se aplica à manifestação da aceitação. 

                                                 

146 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Contratos via Internet. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 64 
147 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 3. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 501/503. 
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Vale notar que no caso do exemplo anterior o contrato formado não seria um contrato 

eletrônico, uma vez que a aceitação não ocorreu pelo meio eletrônico. Não obstante, seria um 

contrato plenamente válido. 

No entanto, é possível que a proposta contenha condição clara de que o contrato possa 

ser formado usando-se unicamente o meio adotado pelo proponente, como no caso de um sítio 

de vendas que aceita compras feitas apenas por meio do próprio sistema disponibilizado. 

Nesses casos, é da essência do negócio que ele seja feito com o uso do sistema 

automatizado, uma vez que o processamento de pedidos por outros meios altera os custos 

incorridos pelo proponente e desnatura o negócio proposto, razão pela qual a aceitação 

manifestada de forma diversa daquela estipulada na proposta não obriga o proponente. 

2.5.2. Contrato entre presentes e contrato entre ausentes 

Diante da sistemática legal adotada para determinar a formação do contrato, vale dizer 

a realização da proposta seguida da aceitação, ganha relevância para as partes no contrato o 

momento em que se considera que houve a aceitação e, consequentemente, a partir do qual o 

contrato gera direitos e obrigações. 

Definir esse momento não é especialmente difícil quando se trata de situação na qual 

ambas as partes podem, imediatamente, conhecer a manifestação de vontade de sua 

contraparte, como no caso de uma compra em uma feira livre em que o vendedor oferta meia 

dúzia de frutas por um determinado preço, que é, por sua vez, rejeitado pelo cliente, que faz 

contraproposta por preço reduzido, o qual é rejeitado pelo vendedor que, novamente, propõe 

preço médio entre sua proposta inicial e a contraposta do cliente, que, finalmente, é aceito. 

A realidade social e empresarial, no entanto, está, há muito, repleta de situações mais 

complexas nas quais não é possível, de plano, saber a resposta à proposta feita, especialmente 

em razão da distância geográfica entre proponente e oblato. 
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Assim, o desenvolvimento da atividade comercial, aliado à expansão territorial, criou 

novas situações em que as propostas e respectivas aceitações eram feitas por pessoas que não 

se encontravam no mesmo lugar e, portanto, não podiam ter conhecimento imediato da 

proposta da contraparte148. 

Esse lapso temporal entre proposta e aceitação, decorrente da distância entre as 

pessoas, resulta em diversas dúvidas acerca de questões de ordem prática. Assim, por 

exemplo, imagine-se fazendeiro que, no século dezoito, faz proposta, por meio de carta, para 

vender toda sua safra a um exportador localizado em cidade portuária, mas, antes de saber se 

a proposta fora aceita ou rejeitada, recebe outra proposta para vender sua safra por preço 

superior. Sem saber a resposta à sua proposta inicial não sabe se pode ou não aceitar a nova 

proposta.  

Há, ainda, outros problemas de ordem prática (e.g. gastos incorridos nos preparativos 

para cumprimento das obrigações decorrentes do contrato), razão pela qual se verificou a 

necessidade de dar tratamento especial à formação do contrato quando esta se dá entre 

pessoas distantes entre si. 

Nesse contexto, desenvolveram-se diferentes teorias para tentar definir qual o melhor 

momento para ser considerado o contrato como formado, sendo que essas teorias dividiam o 

foco entre a análise da aceitação da proposta (agnição) e o conhecimento dessa aceitação pelo 

proponente (cognição) 149. 

As correntes teóricas da agnição buscavam precisar, a partir da análise do processo de 

formação da vontade do oblato e manifestação dessa vontade, em que momento a proposta 

deveria ser considerada como aceita. 

A doutrina150 bem coloca as três principais subcorrentes da teoria da agnição: 

                                                 

148 ASCARELLI, Tulio. Evolução e Papel do Direito Comercial. Revista dos Tribunais, vol. 725, p. 731. O autor 

nota que essas situações não haviam  sido plenamente resolvidas pelos juristas romanos, cabendo aos estudiosos 

do direito comercial e do direito canônico se debruçar sobre o tema. 
149  DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. vol. 1. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 87  
150  DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. vol. 1. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 87 
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"a) Subteoria da declaração propriamente dita (propugnada por Valéry, Ripert, 

Puchta e outros), pela qual o vínculo contratual se estabelece no momento em que o 

aceitante formula a resposta, redigindo a carta ou o telegrama. Patente é o exagero 

dessa concepção, pois nada mais fácil do que o declarante destruir sua resposta, 

rasgando, p. ex., a missiva, sem que se possa ao menos saber que foi formulada. b) 

Subteoria da expedição (aceita por Serafini, Demolombe, Aubry e Rau, Lyon-Caen e 

Renault, Girault etc.), segundo a qual não basta a formulação da resposta pelo 

oblato, sendo necessário enviá-la ao proponente, postando-a ou transmitindo-a, 

presumindo-se, então, que o contratante fez tudo o que podia para externar a 

aceitação. Ter-se-á a conclusão do contrato com a expedição da resposta favorável. 

Logo, essa corrente não se atém somente à declaração volitiva, mas principalmente 

ao modo de externá-la, indo ao encontro da oferta, por meio da expedição da 

aceitação. c) Subteoria da recepção (seguida por Croissant e Regelsberger), que 

entende que o contrato se efetiva quando a resposta favorável chegar, materialmente, 

ao poder do ofertante, mesmo que ele não a leia. Não é necessário, dizem seus 

adeptos, que o proponente tome conhecimento da aceitação, mas se faz mister que 

tenha recebido a carta ou o telegrama que a transmite" 

O legislador brasileiro, desde o Código Civil de 1916, se filiou à corrente da agnição e, 

mais especificamente, à teoria da expedição, razão pela qual o artigo 434 do Código Civil, na 

mesma linha do que já estipulava o artigo 1.086 do Código Civil de 1916151, prevê que os 

“contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida”, ressalvadas 

as exceções previstas nos três incisos do artigo152. 

Como pode se notar pelo texto legal, o legislador se ateve à tradição e manteve a 

linguagem que faz referência à distância geográfica – “ausentes” – como elemento 

diferenciador dos demais contratos, tidos como formados entre presentes. 

                                                 

151 “Art. 1.086. Os contratos por correspondência epistolar, ou telegráfica, tornam-se perfeitos desde que a 

aceitação é expedida, exceto: (...)” 
152 Vale notar que já se defendeu que as exceções previstas nos incisos descaracterizariam a teoria da expedição 

e, para todos efeitos práticos, tornariam o dispositivo legal alinhado com a teoria da recepção. MARTINS, Fran. 

CORRÊA-LIMA, Osmar Brima. Contratos e obrigações comerciais. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 

74/75. 
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Isso porque, quando inicialmente se deu solução a esse problema153, a distância 

geográfica era sinônimo de lapso temporal. Não existia qualquer tecnologia que sequer 

sinalizasse a possibilidade de comunicação instantânea entre pessoas geograficamente 

distantes. 

Ocorre que, diante do desenvolvimento de tecnologias de comunicação e, por óbvio, 

da ciência da Física no geral, o binômio espaço-tempo revelou-se como duas faces da mesma 

moeda. Não há dúvida que, não havendo tecnologias de comunicação (e.g. rádio, telefone 

etc.), estando as pessoas distantes entre si, a comunicação entre elas necessariamente implica 

lapso temporal significante.  

Por outro lado, dispondo as partes de meios de comunicação que façam uso de 

tecnologia de alta velocidade (e.g. ondas de rádio, eletricidade etc.), o lapso temporal entre as 

comunicações deixa de ser sensível. 

Nesse contexto, o legislador, respeitando a tradição de adotar a distância geográfica 

como elemento caracterizador, já no Código Civil de 1916, ajustou o texto legal à nova 

realidade tecnológica, prevendo no artigo 1.081, I, ao tratar da necessidade da aceitação 

imediata da proposta no contrato entre presentes que “considera-se também presente a pessoa 

que contrata por meio do telefone”. 

Dessa forma, o legislador, muito embora tenha mantido o uso do adjetivo “presentes” 

e “ausentes” para diferenciar os tipos de contratação, reconheceu no caso específico do 

contrato formado pelo telefone, que o elemento relevante para a diferenciação entre os tipos 

de formação do contrato é o tempo decorrido entre a emissão da proposta e da aceitação154. 

Nesse sentido, vale citar a doutrina155 que, ao tratar da relatividade da relação tempo-

espaço, alerta para os seus efeitos no texto legal e no tratamento dos contratos entre presentes 

e ausentes: 

                                                 

153 OLIVEIRA, Jose de Alcântara Machado de. Do momento da formação dos contractos por correspondência. 

São Paulo: Typographia da Comp. Industrial de São Paulo, 1892. p. 11/18. 
154 GOMES, Orlando. Contratos. 16ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 68. 
155 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 2. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 492. 
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"O conceito de manifestação receptícia de vontade é, por bem dizer, o conceito 

central no trato científico dos atos jurídicos (E. Zitelmann. Die Rechtsgeschäfte. I, 

98). As pessoas que estão em presença são pessoas entre as quais é mais fácil e mais 

provável, por mais freqüente, o contacto da manifestação de uma com a psique de 

outra; porém isso não importa em dizer-se que não seja possível não se dar o 

contacto, a recepção, nem, tão-pouco, que não possa ser, in casu, mais fácil o 

contacto entre o manifestante e o destinatário, se não estão presentes. Posso ter mais 

dificuldades em falar com o meu vizinho do que com o destinatário que está em 

Nova Iorque; e posso receber resposta de telegrama mais depressa do que a de 

alguém, a quem ofertei e está a ler os documentos e a oferta da fazenda de gado, no 

meu escritório. Dir-se-á que o art. 1.081, I, embora referente à aceitação, supõe a 

recepção e a aceitação imediata, para que se torne irrevogável a manifestação 

receptícia de vontade; ao passo que, no art. 1.081, IV, há todo um lapso em que se 

pode revogar e enquanto não chega a revogação está de pé a manifestação de 

vontade. A diferença é só aparente: ainda entre presentes, enquanto a manifestação 

de vontade não é revogada, ou não se esgota aquele prazo curtíssimo, que cabe no 

'imediatamente' do art. 1.081, I, (e.g., tempo necessário à leitura e meditação), o 

efeito é o mesmo do art. 1.081, IV. O elemento que faz a manifestação de vontade 

ser entre presentes ou entre ausentes é mais espacial que temporal, porque o tempo é 

que se encurta ou se alarga se se usa meio mais rápido ou meio mais demorado de 

transmissão. Daí o problema das transmissões telefônicas, que tinha de ser resolvido 

ou pela mais atenção ao espaço que ao tempo e, então, seria entre ausentes a 

manifestação de vontade, ou pela maior atenção ao tempo, que aí se encurta até 

quase ao ponto de tempo, como entre pessoas espacialmente presentes. A solução foi 

no último sentido (art. 1.081, I, alínea 2. 'Considera-se também presente a pessoa 

que contrata por meio de telefone'). Pode uma estar no Brasil e outra em Londres, ou 

no Japão. Duas pessoas na mesma sala podem não estar em situação de correr o 

tempo para a recepção imediata, como se A oferta a B e B está, há duas horas, em 

conferência com C, ou com C e D. A ciência jurídica muito lucra em que se trate a 

dicotomia 'entre presentes e entre ausentes' como dois conceitos que atendem à 

relatividade das relações espácio-temporais. Já a solução dada às manifestações de 

vontade pelo telefone foi típica (cp. B. Koppers, Die Vollendung einer mündlichen 

Willenserklärung, Gruchots Beiträge, 46, 226). Na discussão entre a teoria da 

expedição e a teoria da recepção, chega-se, quanto às manifestações receptícias de 

vontade, à tautologia: é preciso a recepção para que sejam irrevogáveis. A eficácia, 

aí, é a da irrevogabilidade". 
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Ao analisar este trecho outro doutrinador156 pondera que: 

A afirmação de que "o elemento que faz a manifestação de vontade ser entre 

presentes ou entre ausentes é mais espacial que temporal, porque o tempo é que se 

encurta ou se alarga se se usa meio mais rápido ou meio mais demorado de 

transmissão" é, por certo, exata, mas ela deve ser entendida não de forma absoluta, 

sob pena de incidir-se em grave erro de perspectiva. 

Carradas de razões parecem estar, efetivamente, com o ilustre jurisconsulto pátrio 

quando ele adverte, logo mais adiante, para a relatividade das relações espaço-

temporais na conceituação da dicotomia "entre presentes e entre ausentes". Tanto 

assim que, na solução dada à contratação por telefone, constante do art. 1.081, I, do 

CC/1916  - como bem percebeu ele ao comparar duas pessoas que estão uma no 

Brasil e a outra em Londres ou no Japão, havendo simultaneidade de sua conversa 

ao telefone e, de outro lado, duas que estão territorialmente muito mais próximas 

uma da outra, sem que exista, no entanto, o mesmo grau de instantaneidade de suas 

manifestações receptícias de vontade - o que se levou em conta foi o aspecto de 

natureza temporal e não territorial. 

Sua frase posterior, no entanto ("Já a solução dada às manifestações de vontade pelo 

telefone foi típica"), parece sugerir, à primeira vista, alguma dificuldade para o leitor 

atento que faça questão de acompanhar rigorosamente o seu raciocínio. É que ou o 

ilustre jurista utilizou o termo típica, como característica da relatividade das relações 

espaço-temporais na conceituação da dicotomia "entre presentes e entre ausentes" - 

interpretação que me parece a mais acertada e outorga plena coerência a seu 

pensamento mas, em tal caso, o "Já", no início da frase, parece ter sido empregado 

um tanto inadequadamente - ou, ao revés, utilizou-se do termo típica para referir-se à 

sua explicação anteriormente dada no sentido de que "o elemento que faz a 

manifestação de vontade ser entre presentes ou entre ausentes é mais espacial que 

temporal". Nessa hipótese, porém, a expressão deveria ter sido atípica e não típica, 

pois é de meridiana clareza que, na contratação por telefone, prevaleceu o elemento 

temporal sobre o espacial... 

Pode-se concluir, portanto, que o binômio espaço-tempo é central para a definição da 

regra a ser utilizada para determinar em que momento o contrato se considera formado. 

Estando as partes distantes entre si presume-se que as comunicações não são instantâneas. 

                                                 

156 DE LUCCA, Newton. Novas Fronteiras dos Contratos Eletrônicos Nos Bancos. Revista de Direito Bancário 

e do Mercado de Capitais, vol. 21. p. 113. 
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Ocorre que, apesar da exceção da comunicação por telefone (instantânea apesar da 

distância) já estar prevista no Código Civil de 1916 e ter sido ampliada no Código Civil para 

constar também a expressão “meio de comunicação semelhante”157, não se pode negar que o 

amplo desenvolvimento das tecnologias da informação tornou essa situação muito mais 

comum no quotidiano, adicionando certa complexidade no que tange à definição da regra 

aplicável. 

Isso porque, diferentemente do que ocorria à época do Código Civil de 1916, a 

instantaneidade da comunicação de pessoas distantes entre si passou a ser a regra e não a 

exceção, o que se mostra ainda mais verdadeiro diante do amplo uso de smart phones158 e 

acesso imediato ao correio eletrônico. 

Ademais, verifica-se que essas comunicações eletrônicas são mediadas por diversos 

dispositivos e diferentes sistemas os quais são determinantes, para os fins legais, no 

enquadramento do contrato como formado entre ausentes ou entre presentes. 

Assim, diante da miríade de tecnologias disponíveis, representadas por inúmeros 

dispositivos e programas (ou apps no jargão da recente revolução dos dispositivos celulares), 

mostra-se relevante entender as características que tornam determinados meios de 

comunicação mais similares ao telefone ou mais similares à correspondência tradicional. 

Para os fins de classificar as comunicações dentro dessas categorias, mostra-se 

adequado separá-las, primeiramente, em dois tipos diferentes: os sistemas que baseiam a 

comunicação na transmissão da voz e os sistemas que baseiam a comunicação na transmissão 

de texto. 

                                                 

157 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; (...) 
158 Em estudo recente da União Internacional de Telecomunicações (www.itu.int), foi estimado que no final do 

ano de 2011 existiam 6 bilhões de assinantes de linhas celulares em todo o mundo, sendo que nos países 

desenvolvidos já havia se alcançado a proporção de pelo menos uma linha para cada habitante. (THE WORLD in 

2011 ICT Facts and Figures. Geneva: 2011. Disponível em <http://www.itu.int/ITU-

D/ict/facts/2011/material/ICTFactsFigures2011.pdf> (Acessado em 18/04/2013)). 
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2.5.2.1. Sistemas de transmissão de voz 

É importante notar que não se ignora que muitos dos sistemas disponíveis combinam 

ambos os tipos de comunicação e, inclusive, permitem a comunicação de outros tipos de 

informação como, por exemplo, imagem. 

Ocorre que a voz e o texto são os principais meios usados por humanos para se 

comunicar e, nos casos dos sistemas de comunicação à distância, resta claro que os outros 

dados passíveis de serem transmitidos mostram-se acessórios em relação à voz ou ao texto, 

sendo certo que a caracterização do sistema como comunicação entre presentes ou 

comunicação entre ausentes depende muito mais desse elemento central dos que dos 

acessórios. 

Retomando a diferenciação entre os sistemas de comunicação, passamos à análise 

daqueles que são focados na transmissão da voz. Além do telefone propriamente dito, existe 

infinidade de programas de computador que permitem a transmissão de voz e imagem por 

meio da internet, fazendo uso de tecnologia chamada Voice over Internet Protocol 

(“VoIP”)159. 

Mais importante do que a tecnologia que esses sistemas usam para transportar as 

comunicações, uma vez que essas podem ser rapidamente substituídas, é a sua forma 

extrínseca de funcionamento e como estruturam a comunicação entre aqueles que fazem uso 

do sistema. 

Assim, da mesma forma que usuários de telefone são identificados por números 

distribuídos pelas operadoras de telefone, as pessoas que desejam fazer uso desses sistemas de 

comunicação devem instalar o respectivo programa em seu computador (o termo é usado aqui 

                                                 

159 DASWANI, Neil. GUHA, Saikat. An Experimental Study of the Skype Peer-to-Peer VoIP System. Cornell 

University. Disponível em <http://dspace.library.cornell.edu/bitstream/1813/5711/1/TR2005-2011.pdf> 

(Acessado em 27/04/13). 
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no sentido lato de dispositivo de processamento de dados – vide 2.1) e criar um nome de 

usuário por meio do qual será identificado160. 

Dessa forma, esses sistemas permitem que os seus usuários se conectem, uns aos 

outros, e, uma vez conectados, conversem da mesma forma que fariam se estivessem usando 

um telefone161. 

Além da opção da comunicação de voz, a grande maioria desses programas também 

permite a transmissão de vídeo, o envio de mensagens instantâneas de texto e a transferência 

direta de arquivos162. 

A análise do uso desses sistemas demonstra que foram desenvolvidos – e são usados – 

para a comunicação imediata entre duas ou mais pessoas, ou seja, os interlocutores têm a 

expectativa de que a interação ocorra de forma instantânea (ou com poucos segundos de 

diferença). 

Consequentemente, parece claro que, em se tratando de comunicação por voz ou por 

uma combinação de voz e outros elementos como imagem e texto, a qualidade de 

instantaneidade, fundamental para a caracterização da contratação entre presentes, mostra-se 

predominante. 

Importante esclarecer que nesse contexto interpreta-se o conceito de instantaneidade 

de forma elástica, a fim de abarcar também as comunicações que ocorram com o decurso de 

alguns poucos segundos, os quais o interlocutor está disposto a aguardar para conduzir sua 

comunicação com a parte que se encontra distante - às vezes por milhares de quilômetros. 

Por fim, cumpre notar que esses sistemas muitas vezes possuem sistemas de caixa 

postal, nos quais é possível deixar gravações de mensagens que serão disponibilizadas aos 

respectivos destinatários na próxima oportunidade que acessarem o sistema. 

                                                 

160 Vale notar que há sistemas mais recentes, desenvolvidos especificamente para o mercado de telefones 

celulares, que, apensar de enviarem mensagens pela internet, usam o número do telefone celular como 

identificador  
161 Exemplos desses sistemas são, entre muitos outros, Skype, Google Talk, Cisco Webex e IBM Sametime. 
162 DASWANI, Neil. GUHA, Saikat. An Experimental Study of the Skype Peer-to-Peer VoIP System. Cornell 

University. Disponível em <http://dspace.library.cornell.edu/bitstream/1813/5711/1/TR2005-2011.pdf> 

(Acessado em 27/04/13).  
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Nessas situações de exceção, muito embora se trate de comunicação por voz, não se 

enquadram na definição de contrato entre presentes, uma vez que a própria natureza da 

comunicação está predicada na indisponibilidade da contraparte para responder naquele 

momento. 

2.5.2.2. Correio eletrônico 

Superada a análise dos sistemas de comunicação baseados na transmissão da voz, 

passa-se à análise da comunicação por texto. Assim, se por um lado as comunicações 

eletrônicas de voz podem ser equiparadas ao telefone, na forma como disposto no artigo 428, 

I, do Código Civil, as comunicações por texto não se equiparam, necessariamente, com a 

comunicação epistolar tradicional. 

Isso porque existe enorme miríade de possíveis tipos de comunicação por texto, os 

quais variam substancialmente em sua natureza. Diante disso, há que se compreender essas 

diferenças para que se possa atribuir corretamente os efeitos jurídicos decorrentes. 

Não há dúvida que a transmissão de informações de forma eletrônica é 

substancialmente mais rápida que a comunicação por meio de cartas escritas em papel. Não 

obstante, em alguns tipos de comunicação eletrônica por texto, em que pese a velocidade de 

transmissão, o uso desses sistemas está estruturado de forma que as partes não guardam a 

expectativa de que a contraparte vá, imediatamente, responder. 

Assim, no caso de correios eletrônicos, em que a mensagem de texto, que pode ser 

acompanhada de um arquivo eletrônico, sai do servidor do remetente, transcorre todo o 

caminho pela internet, passando por diversos servidores e roteadores intermediários, até 

chegar ao servidor do destinatário, o qual poderá ver o seu conteúdo quando acessar esse 

sistema. 

Esse percurso transcorrido pela mensagem pode demorar desde uma fração de 

segundo até alguns minutos, dependendo de diversos fatores, que vão do tamanho do correio 

eletrônico até o congestionamento da rede em um dado momento. 

Além disso, nem todos acessam constantemente sua caixa de correio eletrônico, razão 

pela qual a resposta a uma determina mensagem pode ocorrer tanto poucos segundos depois, 
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caso o destinatário esteja conectado à sua caixa de correio eletrônico naquele momento e veja 

a mensagem no momento em que ela alcança o seu servidor, como dias depois, caso o 

destinatário esteja em local sem conexão de internet ou não acesse a sua caixa postal aos 

finais de semana. 

Nesse contexto, vale notar que já se vê indícios de que as premissas ora adotadas para 

essas conclusões passam por transformação, especialmente devido à grande popularização de 

aparelhos celulares aptos a enviar e receber correios eletrônicos, o que, aliado ao crescente 

hábito de constante uso desses aparelhos - o que pode ser constatado junto às frações mais 

jovens da população163 – coloca o uso do correio eletrônico no caminho para ser considerado 

um meio de comunicação instantânea. 

No entanto, as condições atuais não permitem fazer essa afirmação, lembrando-se, 

ademais, que os fusos horários limitam em muito a possibilidade de comunicação instantânea 

de partes localizadas em locais cuja diferença de horário seja substancial, razões pelas quais o 

correio eletrônico deve continuar a ser compreendido como uma forma de comunicação apta a 

formar contratos entre ausentes. 

Sendo assim, há que se compreender as peculiaridades envolvendo a comunicação por 

correio eletrônico, a fim de harmonizar a interpretação dos conceitos dos vocábulos “chegar” 

e “expedir” usados nos artigos 428, 430, 432, 433 e 434 do Código Civil. 

No direito brasileiro a oferta é um negócio jurídico receptício, ou seja, deve chegar ao 

seu destinatário para fazer efeito164, sendo considerada recebida a mensagem quando ela entra 

na esfera de domínio do destinatário. Consequentemente, não é necessário que o destinatário 

efetivamente leia a mensagem, mas apenas que ela esteja disponível a ele (e.g. que a carta seja 

entregue em sua residência). 

A lógica por trás da adoção dessa teoria, em oposição às teorias da exteriorização, 

expedição e do conhecimento está na correta alocação do risco pela entrega da comunicação e 

                                                 

163 ADLER, Jerry. Meet the First Digital Generation. Now Get Ready to Play by Their Rules. Wired. Disponível 

em <http://www.wired.com/magazine/2013/04/genwired/> (Acessado em 27/04/2013). 
164 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 2. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 492/494 
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responsabilidade pelo seu conhecimento, devendo cada parte agir diligentemente para que a 

comunicação se complete165. 

Adotando essa lógica no âmbito das comunicações eletrônicas, a “chegada” da 

comunicação ocorre quando o correio eletrônico adentra o servidor do destinatário, ou seja, a 

partir do momento em que entra na sua esfera de influência166.  

Assim, aprofundando essa lógica, caso a mensagem entre no servidor do destinatário 

mas esse, por problemas técnicos, não seja capaz de acessá-la, ainda assim a mensagem será 

considerada como recebida, uma vez que é o destinatário o responsável pelo sistema e, 

portanto, pode adotar as medidas necessárias para evitar problemas. Por outro lado, caso o 

remetente enderece a mensagem para o servidor correto, mas escreva o nome do destinatário 

com a grafia errada (e.g. thomas@empresax.com.br ao invés de tomas@empresax.com.br), 

ainda que a mensagem não seja devolvida pelo servidor do destinatário a responsabilidade é 

do remetente, razão pela qual será a mensagem considerada como recebida apenas quando 

entrar na caixa de correio correta167. 

Vale notar, inclusive, que esse conceito foi adotado expressamente na lei modelo da 

UNCITRAL, no artigo 15, parágrafo 2º, que prevê que a oferta chega ao destinatário quando 

entra no sistema de comunicação por ele designado ou, no caso de a mensagem ser enviada a 

sistema diferente do designado, no momento em que é recuperada pelo destinatário168.  

Também é interessante e digna de nota a solução legislativa adotada no âmbito da 

União Europeia, que por meio da Diretiva 2000/31/CE, que dispõe sobre o comércio 

eletrônico em Portugal, no artigo 11, 1, dispõe que o recipiente de um pedido deve confirmar 

sem demora o recebimento da mensagem, eliminando, dessa forma, qualquer dúvida sobre o 

seu recebimento. 

                                                 

165 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. T. 38. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 2012. p. 132/133. 
166 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Contratos via Internet. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p.71. 
167 RAMBERG, Christina. Electronic Communications under de CISG. in: WAHLGREN, Peter. (coord.). 

Scandinavian Studies in Law, Vol 47. Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law. 2004. p. 114/116. 
168 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Guide to Enactment. Disponível em 

<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf> (Acessado em 27/04/2013). p. 20. 
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A título de exemplo vale citar que na legislação portuguesa a referida Diretiva foi 

transposta por meio do Decreto-Lei 7/2004, que no artigo 29º, 1 prevê a necessidade de 

confirmação do recebimento, permitindo a derrogação dessa norma apenas para os casos de 

contratos que não sejam de consumo. 

2.5.2.3. Mensagens Instantâneas 

Superada a análise do correio eletrônico, volta-se às comunicações de texto 

instantâneas, denominadas em Inglês pela sigla IM abreviação de instant messaging, e que 

inicialmente eram denominadas de IRC (Internet Relay Chats), em referência ao tipo de 

protocolo de comunicação usado para esse tipo de comunicação169. 

Para os fins do presente estudo ater-se-á à denominação de mensagens instantâneas, 

uma vez que muitos dos programas que permitem a troca de mensagens desse tipo não usam 

mais o protocolo IRC. Ademais, mais relevante que o protocolo de comunicação usado é a 

forma de funcionamento e a denominação “mensagens instantâneas” é bastante precisa na sua 

descrição. 

Vale notar que muitos dos programas de mensagens instantâneas, especialmente os 

usados em computadores pessoais (desktops e laptops), são os mesmos que os usados para 

transmissão de voz (Skype, Google Talk etc.), mas há ainda programas desenvolvidos 

especificamente para aparelhos móveis (e.g. Blackberry Messenger e Whatsapp), bem como 

sistemas embutidos no navegador da internet (e.g. Facebook Messenger e Google Hangouts). 

Em que pese cada um desses sistemas possuir suas peculiaridades, uns com maiores 

capacidade e mais ferramentas dos que outros, no seu âmago todos visam à mesma atividade 

principal: comunicação por texto de forma instantânea. 

                                                 

169 LESSIG, Lawrence. Code and Other Laws of Cyberspace. New York: Basic Books, 1999. p. 64. 

OIKARINEN, J. Internet Relay Chat Protocol. Network Working Group. The Internet Engineering Task Force 

(IETF). Maio de 1993. Disponível em <http://tools.ietf.org/html/rfc1459.html> (Acessado em 27/04/2013). 



89 

 

Esses sistemas, inicialmente usados unicamente para conversas pessoais, passaram a 

ser também amplamente usados no meio profissional, especialmente para comunicação 

interna entre pessoas de uma mesma organização170. 

Muito embora o correio eletrônico ainda seja o meio dominante de comunicação por 

texto, razão pela qual é a principal forma para envio de propostas contratuais, não se pode 

ignorar a crescente preferência pelos meios instantâneos de comunicação e a inevitável 

influência que terão no ambiente empresarial171. 

Note-se, inclusive, que os registros eletrônicos desse tipo de comunicação têm 

crescentemente sido usados como provas em processos judiciais172, o que reforça a conclusão 

de que é uma forma de comunicação relevante no que tange à formação de contratos. 

Diante disso, a comunicação instantânea por texto, em certas circunstâncias, pode ser 

equiparada, para os fins do artigo 428, I, do Código Civil, à comunicação por telefone, apta a 

formar contratos entre presentes. 

Para tanto, é preciso que o sistema permita que ambas as partes tenham conhecimento 

se a contraparte também está conectada ao sistema naquele momento, de forma que se tenha 

certeza que as mensagens estão sendo recebidas. 

Por fim, também nesse ponto deve ser feita a ressalva elaborada na apresentação de 

sistemas de comunicação por voz. Os sistemas de mensagens de texto instantânea permitem 

que mensagens sejam enviadas para usuários que não estejam conectados naquele momento, 

as quais serão entregues na próxima oportunidade que ele se conectar, o que, para todos os 

efeitos práticos, funciona como um recado ou como um correio eletrônico, razão pela qual, 

nessas oportunidades o uso do sistema de mensagens de texto instantânea deve ser 

considerado como comunicação entre ausentes. 

                                                 

170 HARMON, Amy. Instant Messaging Leaves School for Office. New York Times, 11 de março de 2003. 

Disponível em <http://www.nytimes.com/2003/03/11/business/instant-messaging-leaves-school-for-

office.html>. (Acessado em 27/04/2013).  
171 RICHTEL, Matt. E-mail gets an Instant Makeover. New York Times, 20 de dezembro de 2010. Disponível 

em <http://www.nytimes.com/2010/12/21/technology/21email.html> (Acessado em 27/04/2013). 
172 2004 WORKPLACE E-Mail and Instant Messaging Survey Summary. AMA/ePolicy Institute Research, 2004. 

Disponível em <http://www.epolicyinstitute.com/survey/survey04.pdf>. (Acessado em 27/04/2013).  



90 

 

2.5.3. Local de formação do contrato. Lei aplicável. 

A determinação da lei aplicável a uma determinada situação inicia-se pela qualificação 

dessa relação, definindo-se se versa sobre um bem, ou sobre a capacidade de uma pessoa ou, 

ainda, um ato jurídico, entre outros173. 

No caso de se tratar de uma relação contratual, o lugar de formação do contrato será o 

elemento determinante para identificar a lei aplicável, conforme disposto artigo 9º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 

Assim, tanto nos contratos em que ambas as partes estejam em território nacional 

(artigo 435 do Código Civil), como naqueles em que uma das partes esteja em outro país 

(artigo 9º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), o contrato será 

reputado formado no lugar em que foi feita a proposta. 

Como bem explica a doutrina174:  

O Código Civil, no art. 1.087, estatui: “Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar 

em que foi proposto”. Na Lei de Introdução ao Código Civil (...), art. 9º, § 2º, diz-se: 

“A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o 

proponente”. Aqui, aludiu a lei ao efeito (“obrigação”); ali à fonte (“contrato”). O 

que se há de entender é que, ali como aqui, se considera concluído o negócio 

jurídico – bilateral ou plurilateral – onde se fêz a oferta, muito embora, quanto ao 

tempo se haja de ligar a aceitação a conclusão (art. 1.086). Assim, no direito 

brasileiro, o negócio jurídico se tem como concluído ao tempo da aceitação mas no 

lugar da oferta. 

A regra não causa dúvidas, mas no âmbito dos contratos eletrônicos é importante 

entender como se define o lugar em que foi proposto o contrato, uma vez que a crescente 

descentralização da infraestrutura de comunicação, aliada à mudança nos hábitos de trabalho, 

pode levar a conclusões equivocadas. 

                                                 

173 DOLINGER, Jacob Direito internacional privado: parte geral. 8ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 

291/295. 
174 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. T. 38. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 2012. p. 143. 
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Assim, por um lado se tem o elemento complicador de, muitas vezes, os servidores 

que processam as comunicações eletrônicas de uma dada empresa, seja por razões 

econômicas, seja por razões de segurança, estarem espalhados por diversos países, o que pode 

levar à interpretação de que o lugar em que foi feita a proposta é o local físico em que se 

encontra o servidor no qual a oferta foi processada e remetida – e que muitas vezes é diverso 

do lugar onde está a pessoa ou empresa que originou essa proposta. 

Além disso, o incentivo cada vez maior para que empregados e executivos de 

empresas trabalhem remotamente175 cria situações em que o lugar em que a pessoa 

efetivamente se localizava no momento em que formalizou a proposta é diferente do local da 

sede da empresa que representava quando o fez. 

Como nota a doutrina pátria, o elemento de conexão estabelecido pela regra de Direito 

Internacional Privado remete ao conceito de domicílio estabelecido no Código Civil, nos 

artigos 70 a 77, razão pela qual para a correta aplicação da norma depende da plena 

compreensão do conceito176. 

Nesse contexto, já se defendeu que o efetivo lugar físico no qual a pessoa se encontra 

no momento em que a proposta é enviada eletronicamente seria o definidor do lugar da 

proposta, cabendo ao destinatário rastrear a mensagem por meio das informações do 

cabeçalho do correio eletrônico para se certificar o lugar de formação do contrato177. 

Contudo, essa não parece ser a melhor solução, uma vez que os aspectos técnicos em 

que é centrada a solução proposta pouco têm a ver com a relação mantida entre as partes, a 

                                                 

175 SHAH, Neil. More Americans Working Remotely. Wall Street Jounal. 5 de Março de 2013. Disponível em 

<http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324539404578342503214110478.html>. (Acessado em 

27/04/2013). 
176 MIRAGEM, Bruno. O Conceito de Domicílio e sua Repercussão nas Relações Jurídicas Eletrônicas. Revista 

de Direito Privado. vol. 19. Documento consultado em formato eletrônico desprovido de paginação. 
177 BARBAGALO, Erica Brandini. Contratos eletrônicos. Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito, 

Departamento de Direito Civil. Dissertação de Mestrado, 2001. p. 60/62. 
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qual é a verdadeira fonte dos elementos de conexão buscados pelo Direito Internacional 

Privado para arbitrar a lei aplicável a cada situação178. 

Assim, para dar solução adequada a essa questão, é necessário se voltar para o 

conceito de domicílio, a fim de compreender o que deve ser entendido por “residência do 

proponente” (art. 9º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro). 

Para tanto, primeiramente deve se atentar que esse conceito não é o mesmo para 

pessoas naturais e pessoas jurídicas179. Naquelas, o domicílio é o local onde estabelece 

residência com ânimo definitivo (artigo 70 do Código Civil), bem como o lugar onde exerce a 

sua profissão (artigo 72), ressalvada a possibilidade de diversas residências (artigo 71).  

Muito embora o Código Civil tenha alterado o regramento acerca do domicílio da 

pessoa natural, ainda se mostra pertinente a observação da doutrina que o domicílio da pessoa 

segue a sua morada e o seu centro de atividade180. 

No que tange às pessoas jurídicas, por sua vez, o domicílio é o lugar se localiza a sua 

diretoria ou administração, ou o lugar eleito em seu estatuto ou atos constitutivos (artigo 75, 

IV), podendo haver tantos domicílios quanto houverem estabelecimentos (artigo 75, parágrafo 

primeiro). 

O que parece claro, portanto, é que a legislação pátria prestigia os locais onde a 

atividade é conduzida e as decisões são tomadas para definir o domicílio, tanto em relação às 

pessoas naturais quanto às jurídicas. 

Esse princípio se alinha com o que é proposto de forma mais detalhada na lei modelo 

da UNCITRAL sobre comércio eletrônico, que, ao tratar do que se entende por lugar de 

residência do proponente, dispõe no artigo 15 que o local da proposta é o local onde o 

proponente possui o seu estabelecimento. Dessa forma, a lei propõe que o conceito de local 

                                                 

178 RODAS, João Grandino. Elementos de Conexão no Direito Internacional Privado Brasileiro Relativamente 

às Obrigações Contratuais. in: RODAS, João Grandino (coord.) Contratos Internacionais. São Paulo: Revista 

dos Tribunais. 1985. p. 2/3. 
179 MIRAGEM, Bruno. O Conceito de Domicílio e sua Repercussão nas Relações Jurídicas Eletrônicas. Revista 

de Direito Privado. vol. 19. Documento consultado em formato eletrônico desprovido de paginação. 
180 BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. Campinas: Servanda Editora, 2007. p. 212/215. 
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não é geográfico (local físico em que se encontra o servidor), mas é, em verdade, funcional 

(local físico em que está o estabelecimento)181. 

Esse também foi o raciocínio adotado na Diretiva 2000/31/CE, que no considerando 

número 19 prevê que: 

O local de estabelecimento, quando se trate de uma sociedade prestadora de serviços 

através de um sítio internet, não é o local onde se encontra a tecnologia de apoio a 

esse sítio ou o local em que este é acessível, mas sim o local em que essa sociedade 

desenvolve a sua actividade económica. Quando um prestador está estabelecido em 

vários locais, é importante determinar de que local de estabelecimento é prestado o 

serviço em questão. Em caso de dificuldade especial para determinar a partir de qual 

dos vários locais de estabelecimento é prestado o serviço em questão, considera-se 

que esse local é aquele em que o prestador tem o centro das suas actividades 

relacionadas com esse serviço específico. 

Esse pressuposto resultou no artigo 3º, 1, o qual prevê que: 

“Cada Estado-Membro assegurará que os serviços da sociedade da informação 

prestados por um prestador estabelecido no seu território cumpram as disposições 

nacionais aplicáveis nesse Estado-Membro que se integrem no domínio 

coordenado.” 

Assim, verifica-se que se mostra mais pertinente, a fim de evitar condutas que visem a 

burlar o cumprimento de leis locais, focar a análise nas atividades das pessoas envolvidas na 

contratação. 

Poderia ser argumentado que, diante das previsões legais autorizando a existência de 

mais de um domicílio para uma determinada pessoa, o local onde uma determinada empresa 

mantém servidores de correio eletrônico ou onde um de seus empregados exerce a sua 

atividade, poderia ser considerado um domicílio para os fins de determinação do lugar em que 

foi feita a proposta. 

                                                 

181 RAMBERG, Christina. Electronic Communications under de CISG. In: WAHLGREN, Peter. (coord.). 

Scandinavian Studies in Law, Vol 47. Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law. 2004. p. 114/115. 
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Essa interpretação, porém, não estaria em sincronia com os princípios do Direito 

Internacional Privado, especialmente no que tange à associação dos elementos fáticos ao 

ordenamento jurídico mais próximo desse contexto182. 

Consequentemente, o lugar da proposta é aquele em que o proponente desenvolve sua 

atividade. Em se tratando o proponente de pessoa jurídica, o lugar da proposta é aquele em 

que o conjunto de pessoas trabalhou conjuntamente para a elaboração da proposta, podendo 

ser a sede ou uma filial.  

O que é relevante no caso da pessoa jurídica é compreender que elementos pontuais, 

como um dos integrantes da equipe trabalhar remotamente a partir de outro país ou a empresa 

possuir um data center localizado no exterior, são menos relevantes que o conjunto que é 

considerado para identificar o lugar do estabelecimento comercial. 

Conforme dispõe o artigo 1.142, do Código Civil, “considera-se estabelecimento todo 

complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade 

empresária”, ou seja, trata-se de conceito que prima pelo conjunto, sendo menos relevantes 

elementos individuais. Nesse sentido, bem nota a doutrina183, em obra sobre o 

estabelecimento comercial, que: 

As universalidades de fato, embora reconhecidas pela lei como unidades, não 

correspondem a tipos fixos predeterminados; ao contrário, desde que obedeçam os 

requisitos legais mínimos, seus contornos variam em função de particularidades e 

exigências econômico-sociais, a que a vontade do sujeito procura satisfazer.  

Diante disso, a definição do lugar desse estabelecimento deve seguir o mesmo 

princípio, ou seja, não deve se ater a elementos pontuais ou a formas rígidas, prestigiando o 

elemento coletivo. 

                                                 

182 MIRAGEM, Bruno. O Conceito de Domicílio e sua Repercussão nas Relações Jurídicas Eletrônicas. Revista 

de Direito Privado. vol. 19. Documento consultado em formato eletrônico desprovido de paginação. 
183 BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial. Tese para concurso à cátedra de Direito 

Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1969. p. 45 
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Assim, imagine-se na situação hipotética de uma empresa de seguros sediada nos 

Estados Unidos da América, que faz proposta para emissão de apólices de seguro de vida para 

todos os empregados de uma empresa multinacional.  

Se essa mensagem contendo a proposta for enviada por executivo que, quando 

remeteu a proposta, estava na China em viagem de negócios, isso significa que 

geograficamente a proposta partiu de computador em Shangai e passou pelos servidores de 

correio eletrônico da empresa de seguros localizados na Irlanda antes de chegar ao seu 

destino. 

É evidente que nessa relação não é importante que a pessoa natural que acionou o 

comando para remeter a mensagem eletrônica estava na China, naquele momento ou que os 

servidores de correio eletrônico da empresa de seguros ficam na Irlanda. Para os fins da 

relação comercial, a cliente sempre soube estar tratando com uma seguradora norte-

americana, razão pela qual é esse o elemento de conexão buscado pelo legislador. 

Note-se, inclusive, que, como citado, a Diretiva 2000/31/CE, da União Europeia, 

prevê de forma expressa que, para os fins de determinar o local do estabelecimento do 

prestador de serviço, o critério a ser usado “não é o local onde se encontra a tecnologia de 

apoio a esse sítio ou o local em que este é acessível” (Considerando nº 19). 

Conclui-se, portanto, que em se tratando de contrato eletrônico caso as partes estejam 

localizadas em países diferentes184, o contrato será regido pela lei do local do estabelecimento 

(pessoa jurídica) ou residência (pessoa natural) do proponente. 

Por fim, deve ser ressalvado que, como explanado no item 2.4 os contratos de 

consumo estão sujeitos a regime diferenciado, diante de esfera de interesses que foi elevada a 

direito humano fundamental (artigo 5º, XXXII), razão pela qual a legislação específica 

                                                 

184 Por não ser objeto do presente estudo não será abordado o tema da validade de cláusulas que estipulam a lei 

aplicável ao contrato, valendo notar apenas que se trata de tema controverso, diante da possível 

inderrogabilidade do disposto no artigo 9º da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro. 

FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. A Lei e o Foro de Eleição em Tema de Contrato Internacional. in: 

RODAS, João Grandino (coord.) Contratos Internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1985. p. 97/109. 

BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu. O Art. 9.º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro e a Lei 

Aplicável aos Contratos de Transporte Marítimo no Direito Internacional Privado. Revista de Direito Privado. 

vol. 8. Documento em formato eletrônico desprovido de paginação. 
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(Código de Defesa do Consumidor) é considerada como integrante da ordem pública do 

ordenamento jurídico pátrio. 

Dessa forma, apesar das normas de Direito Internacional Privado contidas na Lei de 

Introdução às Normas do Direto Brasileiro disporem especificamente sobre o local de 

formação e lei aplicável de contratos celebrados à distância, em se tratando de contrato de 

consumo no qual o consumidor não foi deliberadamente buscar produto em sítio 

reconhecidamente estrangeiro, prevalece a aplicação da lei brasileira, ressalvada a aplicação 

da lei estrangeira nos casos em que seja mais benéfica ao consumidor185. 

2.6. Prova do contrato eletrônico 

Igualmente relevante, no âmbito do estudo do contrato eletrônico, é compreender a 

distinção entre o contrato eletrônico (acordo de vontades) do instrumento por meio do qual ele 

é formalizado e pode ser provado no caso de eventual disputa entre as partes. 

Assim, verifica-se, de plano, diferença conceitual relevante entre a proposta e a 

aceitação realizadas por meio de uso de sistemas de computador186 e o documento eletrônico 

que representa estes fatos para consulta futura187. 

Como já abordado188, no direito brasileiro a regra é a liberdade de forma pela qual a 

vontade pode ser declarada ou manifestada. Não obstante, em se tratando de contrato 

eletrônico, os fatos atinentes à contratação tendem a restar preservados em documentos 

eletrônicos, os quais possuem algumas peculiaridades em relação aos documentos 

tradicionais. 

Além disso, também é importante compreender as diferenças conceituais entre a 

assinatura tradicional e assinatura eletrônica, de forma que a aplicação desses conceitos se dê 

de forma harmônica. 

                                                 

185 Vide subcapítulo 2.4. 
186 Vide subcapítulo 2.1. 
187 SANTOS, Moacyr Amaral; SANTOS, Aricë Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. v. 

2. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 385. 
188 Subcapítulo 2.2. 
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2.6.1. Documento eletrônico 

O conceito de documento é fartamente definido pela doutrina. Não é surpreendente, 

portanto, que as diversas definições não estejam, sempre, alinhadas entre si. 

Assim, a doutrina italiana define documento como "meio real de representação gráfica 

do fato"189. Em outra obra o mesmo doutrinador190 expande a explicação acerca do conceito 

de documento, diferenciando-o do depoimento: 

Quando dizemos que o depoimento é um ato e o documento um objeto e, portanto 

que o primeiro é um meio subjetivo e o segundo um meio objetivo de representação, 

se captou  tão somente o aspecto exterior da diferença entre os dois tipos. (...) 

A representação é, em todo caso, obra do homem ou, em outras palavras, um 

processo artificial; isso se compreende em seguida referente ao depoimento, que é 

um ato, porém é igualmente certo para o documento, que não existe mais do que 

criado pelo homem; não existem documentos naturais. Porém a obra do homem é 

distinta nos dois tipos: por uma parte, o homem opera em presença do fato a 

representar para compor um aparato exterior capaz de reproduzir efeito 

representativo; por outra parte, o homem opera em ausência do fato a representar 

produzindo diretamente o próprio efeito. Acredito que nenhum exemplo como o do 

documento fotográfico e o do fonográfico sirva melhor para iluminar essa antítese: 

acontece que o homem logra determinar sobre uma superfície impressionante as 

linhas de um objeto presente ou os sons enquanto se desenvolvem, de forma tal que 

obtém um aparato capaz de reproduzir tais linhas ou ditos sons por si, sem que o 

próprio homem intervenha de maneira nenhuma na reprodução; no depoimento, pelo 

contrário, sucede que o homem reproduz, por si, com a voz ou com o gesto, as linhas 

ou os sons depois de havê-los percebido, sem que nenhum aparato exterior 

intervenha na reprodução. Aqui, a obra do homem é posterior ao fato a representar, e 

coincide com a representação; ali, entretanto, a obra do homem é contemporânea do 

fato a representar e precede à representação” 

                                                 

189 CARNELUTTI, Francesco. Istituzioni del nuovo processo civile italiano. v. 1. Rome: Soc. ed. del Foro 

italiano, 1951. p. 167. 
190 CARNELUTTI, Francesco. A Prova Civil. Tradução SCARPA, Lisa Pary. Tradução da 2ª Edição Italiana. 

Campinas: Bookseller, 2001. p. 149/150. 
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A doutrina pátria191 se alinha com o escopo abrangente dessa definição conceituando 

documento como: 

"a prova histórica real consistente na representação física de um fato. O elemento de 

convicção decorre, assim, na prova documental, da representação exterior e concreta 

do factum probandum em alguma coisa". 

No mesmo sentido é outra definição da doutrina pátria192 para quem documento "é a 

coisa representativa de um fato e destinada a fixá-lo de modo permanente e idôneo, 

reproduzindo-o em juízo", o que se mostra alinhado com o disposto no artigo 225 do Código 

Civil. 

Assim, em que pese a ampla gama de definições de documento, é possível identificar 

alguns elementos em comum relevantes para a compreensão do conceito. O primeiro 

elemento comum às definições é a corporificação do documento, ou seja, este é sempre 

definido como algo tangível – coisa. 

O segundo elemento relevante nessas definições é a preservação dos fatos em suporte 

tangível, ou seja, o documento tem a qualidade de armazenar a representação dos fatos no 

curso do tempo, permitindo a sua representação futura. 

É corolário dessa qualidade de preservação, a manutenção da integridade dessa 

representação dos fatos, ou seja, é relevante que uma modificação do documento seja passível 

de ser identificada, impedindo que eventual tentativa de falsificação material seja eficaz. 

No âmbito dos contratos, ganham especial relevância os documentos que representam 

as declarações de vontade, definidos pela doutrina italiana193 como: “toda representação 

material destinada a reproduzir determinada manifestação do pensamento, como uma voz 

fixada duradouramente". 

                                                 

191 MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil. v. 2. São Paulo: Saraiva, 1974. p. 203. 
192 SANTOS, Moacyr Amaral; SANTOS, Aricë Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. v. 

2. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 385. 
193 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil v. 3. Tradução MENEGALE, J. 

Guimarães. Tradução da 2ª ed. Italiana. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1969. p. 127. 
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Assim, no que tange à representação de declaração de vontade, adiciona-se à 

representação de fatos em suporte tangível, a identificação da autoria dessa representação, ou 

seja, a quem é atribuível os fatos preservados naquele documento. 

O advento do documento eletrônico, por sua vez, traz alguns questionamentos de 

ordem conceitual em relação a esses elementos essenciais da definição de documento. Assim, 

primeiramente, no que se refere ao elemento tangível do documento, este deixa de ser central 

no conceito do documento. 

Assim, a doutrina pátria194 defende que: 

“o documento eletrônico, como dito acima, não se prende ao meio físico em que está 

gravado, revestindo-se de autonomia em relação a ele. O documento eletrônico é, 

então, 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”  

Não se pode questionar que a representação do fato no documento eletrônico se dá por 

meio de uma sequência de bits, mas não nos parece precisa a afirmação de que o documento 

eletrônico não se prende ao meio físico. Isso porque a reprodução desse documento sempre 

dependerá de um meio tangível no qual a sequência de bits possa ser executada. 

Assim, muito embora o documento eletrônico não esteja vinculado de forma 

permanente a um elemento tangível específico, ou seja, pode ser transferido de um cartão de 

memória para um disco rígido e desse para um DVD e assim por diante, o elemento tangível 

não deixa de existir, apenas passa a ser fungível. 

                                                 

194 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Direito e Informática. Uma Abordagem Jurídica sobre a Criptografia. 

Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002. p. 66. Também disponível em 

<http://www.lulu.com/items/volume_68/8800000/8800611/1/print/Direito_e_Informatica.pdf>. 

http://www.lulu.com/items/volume_68/8800000/8800611/1/print/Direito_e_Informatica.pdf
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Essa fungibilidade do elemento tangível está diretamente ligada à precisa observação 

da doutrina195 acerca da possibilidade de inúmeras reproduções de um mesmo documento 

eletrônico sem que nenhum seja original ou cópia: 

O documento físico consiste em algum meio tangível, onde a informação está 

inscrita, normalmente o papel. É comum que instrumentos sejam feitos em um maior 

número de vias, distribuídas entre os signatários. Estes conceitos, de documento 

original, ou de vias de um mesmo documento, são inexistentes no meio eletrônico. O 

documento eletrônico é a seqüência de bits e, onde quer que esteja gravado, em 

qualquer quantidade de cópias, mas desde que seja reproduzida exatamente a mesma 

seqüência, teremos sempre o mesmo documento. Dado o fato de que o documento 

eletrônico pode ser copiado infinitas vezes, mantendo-se exatamente igual à matriz, 

é impossível falar-se em original, em cópia, ou em número de vias do documento 

eletrônico. Toda "cópia" do documento eletrônico terá sempre as mesmas 

características do "original" e, por isso, deve ser assim considerada. É o caso até de 

dizermos que não existe um original e não existem cópias nem vias do documento 

eletrônico, enquanto ele for mantido nesta forma. 

Ainda acerca do elemento tangível, cumpre notar que a sequência de bits não existe de 

forma abstrata, sendo impossível – ao menos para o ser humano médio de nossa geração - a 

sua percepção exclusivamente conceitual. É preciso que essa sequência seja ligada a um 

suporte para que seja executada e traduzida para conteúdo passível de ser compreendido. 

Esse detalhe mostra-se pertinente porque as avançadas técnicas de análise pericial 

permitem, por meio de exame desses elementos em que o documento foi gravado, recuperar o 

conteúdo de arquivos apagados, ou registrar a sua alteração após a criação, entre outras 

possibilidades196, o que é relevante em eventuais disputas sobre alteração do conteúdo de 

documentos eletrônicos, ou mesmo sobre sua autoria. 

Nesse sentido, no que tange à prova envolvendo comunicações eletrônicas, como, por 

exemplo, correios eletrônicos, é possível identificar a autoria de determinada comunicação 

                                                 

195 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. O documento eletrônico como meio de prova. in Doutrinas Essenciais 

de Processo Civil vol. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais. Documento em formato eletrônico desprovido de 

paginação. 
196 FERRO, Gaetano et al. Electronically Stored Information: What Matrimonial Lawyers and Computer 

Forensics Need to Know. Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers. Vol. 23. 2010. 
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por meio do rastreamento e análise dos registros dos servidores que transmitiram a 

comunicação197. 

Verifica-se, portanto, que no âmbito do documento eletrônico o substrato tangível 

ainda é relevante, muito embora não se possa negar que sequência de bits em que consiste a 

representação dos fatos possua maior independência deste elemento, o que lhe confere 

características especiais que facilitam a sua manipulação e transporte. 

Uma vez compreendidos esses elementos, se faz necessário analisar em que medida o 

documento eletrônico pode ser alterado, sem que essa modificação seja notada no futuro, e 

quais as implicações jurídicas. 

A maleabilidade e facilidade de manipulação dos arquivos eletrônicos são duas de suas 

principais vantagens em comparação a documentos tradicionais. Assim, a título ilustrativo 

pode-se citar a comparação entre um programa processador de texto e uma máquina de 

escrever.  

O processador de texto permite a qualquer pessoa produzir documentos com 

formatação extremamente profissional, com uso de diversos tipos e tamanhos de fonte, 

flexibilidade na fixação das margens, correção automática de ortografia e gramática e 

reprodução infinita do mesmo texto. 

A máquina de escrever, por sua vez, muito embora já se mostrasse como grande 

avanço em relação à forma manuscrita, possuía apenas um tipo de fonte, o uso de margens 

não era especialmente eficiente, não era possível corrigir (de forma imperceptível) eventuais 

erros de digitação e a reprodução de outras vias do documento dependia de nova cópia ou o 

uso de folhas carbonadas. 

A maleabilidade dos documentos eletrônicos, porém, causou, em princípio, 

desconfiança sobre a sua utilidade como meio de prova, uma vez que poderiam ser 

adulterados sem que a modificação fosse perceptível. 

                                                 

197 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviço de Internet. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2005. p. 47/49. 
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Essa desconfiança, no entanto, pode ser superada, seja pelo uso de medidas técnicas 

capazes de garantir a integridade dos documentos eletrônicos, dentre as quais a assinatura 

eletrônica, que será analisada no item 2.6.2, seja pela ausência de restrição legal ao seu uso198. 

Dessa forma, a permeação dos documentos eletrônicos na vida cotidiana acabou por 

torná-los comuns em disputas judiciais, sendo certo que a sua admissão como meio de prova 

restou, via de regra, admitida 199, resolvendo-se eventuais disputas acerca de seu valor 

probatório por meio dos instrumentos processuais adequados200. 

2.6.2. Assinatura eletrônica 

O uso de assinaturas autógrafas tornou-se a forma mais comum de vincular a autoria 

(ou concordância com o conteúdo) de um documento a uma pessoa, razão pela qual nosso 

ordenamento jurídico garante presunção de veracidade aos documentos assinados (arts. 219, 

do Código Civil e 368, do Código de Processo Civil)201. 

                                                 

198 Código de Processo Civil (...)  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. 
199 Nesse sentido os seguintes julgados: AÇÃO MONITÓRIA DOCUMENTOS PROVA ESCRITA - E-MAILS. 

A prova documental escrita originária de documento eletrônico (e-mail) emitido por empresas comerciais 

solicitando pedido de produto é documento hábil para a propositura de ação monitória, para os fins do art. 1102, 

"a" do CPC. Embargos monitórios procedentes e recurso parcialmente provido apenas para constituição de título 

executivo (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Apelação 0007090-80.2005.8.26.0100; Relator(a): 

Clóvis Castelo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Data  do julgamento: 

25/03/2013); APELAÇÃO COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVA DOCUMENTAL 

MENSAGEM ELETRÔNICA. - Origem eletrônica que não afasta o valor probante do documento (ausência de 

vedação legal, origem indistinta no artigo 212, II, do Código Civil); - Aplicação dos enunciados 297 e 298 do 

Conselho de Justiça Federal impositiva a rejeição da impugnação genérica a documento, ausente qualquer 

indício de inautenticidade; - Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos artigo 252 

do RITJSP; RECURSO NÃO PROVIDO (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Apelação 0018518-

77.2010.8.26.0005; Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 20ª Câmara de 

Direito Privado; Data do julgamento: 27/08/2012); 

Além disso, o enunciado 297 do Conselho de Justiça Federal propõe que: “Art. 212. O documento eletrônico tem 

valor probante, desde que seja apto a conservar a integridade de seu conteúdo e idôneo a apontar sua autoria, 

independentemente da tecnologia empregada.”  
200 CABRAL, Antonio do Passo. A eficácia probatória das mensagens eletrônicas. Revista de Processo, São 

Paulo, v. 31, n. 135. Documento eletrônico desprovido de paginação. 
201 MENKE, Fabiano. Assinatura Eletrônica no Direito Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2005. p. 137/138.  
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Nesse contexto, a assinatura autógrafa possui duas funções: a) identificar a autoria do 

documento ou da pessoa que anuiu com o documento; e b) conferir veracidade ao conteúdo do 

documento202. 

Ao tratar do conceito de assinatura gráfica, a doutrina portuguesa203 inicia pela 

conceituação da assinatura no seu sentido amplo: 

O termo assinatura significa, numa acepção ampla, qualquer acto pelo qual o autor 

de um documento se identifica e manifesta a sua concordância com o conteúdo 

declarativo dele constante, isto é, o acto de autenticação pelo próprio autor do 

documento por ele gerado. Portanto, a assinatura constitui um sinal ou meio, 

susceptível de ser usado com exclusividade e aposto a um documento, através do 

qual o autor deste: revela a sua identidade pessoal de forma inequívoca; manifesta 

sua vontade de gerar o documento e emitir as declarações de vontade ou o 

conhecimento deles constates; e, na medida do possível, procura preservar a 

integridade do documento, isto é, a sua inalterabilidade, maxime quando é objecto de 

uma comunicação a outra pessoa. 

O meio tradicional é, como se sabe, a chamada assinatura autógrafa (ou assinatura 

stricto sensu), que consiste em regra na inscrição manual pelo autor, no documento, 

do seu próprio nome, completo ou abreviado, de seu pseudónimo ou alcunha 

conhecidos, ou de um outro qualquer sinal identificativo de sua pessoa geralmente 

conhecido ou a ela atribuído. 

Como se pode notar a assinatura stricto sensu, que é, sem dúvida, a mais conhecida e 

aceita culturalmente, está inserida dentro de contexto funcional que não vincula a definição de 

assinatura, necessariamente, à assinatura autógrafa ou mesmo à assinatura por qualquer meio 

gráfico como, por exemplo, a impressão digital. 

A assinatura autógrafa se difundiu e se tornou amplamente aceita - e arraigada na 

cultura - porque na realidade tecnológica predominante até o fim do século vinte, em que o 

papel era o principal suporte para a preservação de informações, apor o seu nome sobre um 

                                                 

202 SANTOS, J. M. de Carvalho. Código civil brasileiro interpretado, principalmente sobre o ponto de vista 

prático. V. 3, Parte Gral, Arts. 114-179. 13ª Ed. Rio de Janeiro : Freitas Bastos, 1986. p. 126;130. 
203 CARREIRO, Henrique José; CORREIA, Manuel Pupo. Lei das Assinaturas Eletrônicas. in: ROCHA, 

Manuel Lopes. et. al. Leis da Sociedade da Informação Comércio Eletrônico. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. 

p. 33. 
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documento era a melhor forma de atingir os objetivos de garantir a sua autoria e o seu 

conteúdo. 

No entanto, com a mudança do paradigma tecnológico, o uso de assinaturas autógrafas 

não mais se mostra como uma solução adequada para garantir autoria e o conteúdo de um 

documento, o que, porém, não significa que documentos eletrônicos não são passíveis de ser 

assinados. 

Para que se possa compreender e aplicar corretamente os efeitos jurídicos da 

assinatura eletrônica, é necessário que não se tente transpor para o ambiente eletrônico o 

conceito de assinatura autógrafa. Para a correta aplicação é necessário manter em mente os 

elementos funcionais da assinatura204 compreendida como meio por meio do qual o autor de 

um documento revela a sua identidade pessoal, declara sua vontade e, na medida do possível, 

procura preservar a integridade do documento205. 

Estabelecida essa premissa, passa-se à análise do conceito de assinatura eletrônica. A 

doutrina pátria206, ao tratar do tema, nota que o texto do Guia de Implantação da Lei Modelo 

da UNCITRAL é bastante preciso para definir assinatura eletrônica: 

O escopo de várias técnicas atualmente disponíveis no mercado, ou ainda em 

desenvolvimento, é o de oferecer os meios técnicos pelos quais algumas ou todas as 

funções identificadas como características das assinaturas manuscritas podem ser 

desempenhadas em um ambiente eletrônico. Tais técnicas podem ser, em um sentido 

largo, denominadas de ‘assinaturas eletrônicas’ [...] por exemplo, certas técnicas 

seriam respaldadas na autenticação por meio de dispositivos biométricos baseados 

em assinaturas manuscritas. Em tais dispositivos, o signatário assinaria 

manualmente, utilizando uma caneta especial, ou em uma tela de computador ou em 

uma planilha especial. [...] Outras técnicas compreenderiam a utilização de números 

                                                 

204 NORDEN, Anna; SJÖBERG, Cecilia Magnusson. Managing Electronic Signatures. in: WAHLGREN, Peter. 

(coord.). Scandinavian Studies in Law. Vol. 47 IT Law. Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, 

2004. p. 83. 
205 CARREIRO, Henrique José; CORREIA, Manuel Pupo. Lei das Assinaturas Eletrônicas. in: ROCHA, 

Manuel Lopes. et. al. Leis da Sociedade da Informação Comércio Eletrônico. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. 

p. 33 
206 MENKE, Fabiano. Assinatura Eletrônica no Direito Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 

2005. p. 41. 
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de identificação pessoal (os PINs), versões digitalizadas de assinaturas manuscritas e 

outros métodos 

Assim, verifica-se que o gênero “assinatura eletrônica” segue a diretriz de ser 

tecnologicamente neutro, podendo ser considerada como uma assinatura eletrônica qualquer 

técnica que garanta as mesmas funcionalidades esperadas de uma assinatura. 

Ocorre que a maleabilidade intrínseca ao meio eletrônico torna-o alvo de possíveis 

fraudes e falsificações, razão pela qual se multiplicam os tipos de assinaturas eletrônicas, cada 

qual com seu respectivo nível de preço, eficiência, qualidade e facilidade de manipulação para 

o usuário final. 

Diante dessas variáveis, cabe às partes interessadas, a partir dos requisitos do negócio 

em espécie, escolher qual o tipo de assinatura eletrônica que se mostra apto para garantir 

segurança à relação com preço e facilidade de uso compatíveis com o objeto do negócio207. 

Assim, por exemplo, a contratação de um serviço gratuito de correio eletrônico se dá 

por meio de indicação de informações pessoais, validades por uma senha alfanumérica que 

identificará o cliente perante o provedor de serviço.  

Não há dúvidas que esse tipo de assinatura eletrônica é bastante vulnerável a ser 

violado, mas diante dos valores em jogo, mostra-se como proteção suficiente e amplamente 

aceito no mercado como adequado. 

Nos casos de transações bancárias eletrônicas, no entanto, dado ao maior risco 

econômico envolvido, existe uma combinação de técnicas de identificação presencial por 

meio de documentos oficiais, com senhas alfanuméricas e dispositivos eletrônicos que geram 

senhas automaticamente208. 

                                                 

207 CARREIRO, Henrique José; CORREIA, Manuel Pupo. Lei das Assinaturas Eletrônicas. in: ROCHA, 

Manuel Lopes. et. al. Leis da Sociedade da Informação Comércio Eletrônico. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. 

p. 34 
208 BHASKA, Raghav. et. al. Analysis of Two Token – Based Authentication Schemes for Mobile Banking. 

Microsoft Reasearch India. Disponível em <http://131.107.65.14/pubs/132349/MBanking-TR-ForWeb.pdf> 

(Acessado em 30/05/2013).  

http://131.107.65.14/pubs/132349/MBanking-TR-ForWeb.pdf%20consultado%20em%2030/05/2013
http://131.107.65.14/pubs/132349/MBanking-TR-ForWeb.pdf%20consultado%20em%2030/05/2013
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Há, ainda, a alternativa de se fazer uso de criptografia assimétrica209 - vale dizer com 

chaves públicas e privadas - combinada com certificados de identidade, para que se alcance 

alto grau de segurança, não apenas em relação à autoria, como também de proteção contra 

adulterações do conteúdo do documento.  

Esta espécie de assinatura eletrônica é denominada assinatura digital210. O processo de 

assinatura digital é complexo e envolve conceitos matemáticos avançados, mas pode ser 

sintetizado da seguinte forma211: 

1 - O documento eletrônico é submetido a uma função matemática que resulta em um 

resumo de 20 bytes desse documento, que é denominado de hash212; 

2 – O hash é submetido ao processo de criptografia assimétrica, sendo que o titular 

assina o resumo com a sua chave privada (e.g. submete o valor a uma operação matemática 

sem retorno), obtendo um resultado; 

3 – O resultado, juntamente com o documento eletrônico não resumido e não assinado, 

são remetidos para o destinatário; 

4- O destinatário faz duas operações: a primeira é idêntica à operação descrita no item 

1 e a segunda é a aplicação da chave pública ao resultado obtido na operação indicada no item 

2. 

                                                 

209 A criptografia assimétrica é uma forma de cifrar textos que faz uso de algoritmos matemáticos sem retorno 

para os quais existem pares de números que, combinados a estes algoritmos, permitem calcular o resultado das 

fórmulas sem que seja possível fazer a operação inversa. Os pares de números são usados como chaves, sendo 

que um dos números é a chave privada (fica guardada em segredo pelo titular) e o outro é a chave pública, sendo 

divulgado para todos. A operação realizada pela chave privada só pode ser desfeita pela chave pública, 

permitindo criar um vínculo lógico inequívoco. [ROZA, Carlos. Mathematical Underpinnings of Asymmetric 

Cryptography. Disponível em <http://www.giac.org/paper/gsec/2183/mathematical-underpinnings-asymmetric-

cryptography/103707> (Acessado em 29/05/2013)]. 
210 MENKE, Fabiano. Assinatura Eletrônica no Direito Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2005. p. 44 
211 CARREIRO, Henrique José; CORREIA, Manuel Pupo. Lei das Assinaturas Eletrônicas. in: ROCHA, 

Manuel Lopes. et. al. Leis da Sociedade da Informação Comércio Eletrônico. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. 

p. 23 
212 Isso é feito para tornar o processo mais rápido, uma vez que criptografar documentos extensos com 

megabytes demorariam muito tempo. 
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5 – Se os resultados das duas operações realizadas pelo destinatário forem idênticos, 

pode-se concluir que o conteúdo do documento eletrônico não foi alterado e que o documento 

foi assinado pela chave privada correspondente à chave pública. 

Ocorre que as chaves públicas e privadas são apenas sequências de bits que não estão, 

necessariamente, ligadas a qualquer pessoa, razão pela qual se faz necessário que um terceiro 

vincule em um documento digital, um certificado, os dados do titular do par de chaves com a 

chave pública dessa pessoa213. 

Diante dos diferentes tipos de assinatura eletrônica possíveis, o legislador brasileiro 

limitou à assinatura digital, certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 

(“ICP-Brasil”), a mesma presunção de veracidade outorgada aos documentos assinados com 

assinatura autógrafa. 

A medida provisória nº 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira, regulamenta a cadeia hierárquica de certificação, bem como atribui ao Instituto 

Nacional de Tecnologia da Informação o poder de fiscalizar esta estrutura. 

No entanto, no que tange ao tema deste estudo, é especialmente relevante o artigo 10 

da referida medida provisória, cujo texto é: 

Art. 10.  Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins 

legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. 

§ 1o  As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos 

com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil 

presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei 

no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. 

§ 2o  O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de 

comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive 

os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas 

partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 

                                                 

213 CARREIRO, Henrique José; CORREIA, Manuel Pupo. Lei das Assinaturas Eletrônicas. in: ROCHA, 

Manuel Lopes. et. al. Leis da Sociedade da Informação Comércio Eletrônico. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. 

p. 23 
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Fica claro pelo texto da norma que os documentos eletrônicos assinados digitalmente 

são expressamente considerados equivalentes a documentos impressos assinados 

manualmente, ou seja, os documentos assinados digitalmente gozam da mesma presunção 

relativa de veracidade em relação à autoria e ao conteúdo. 

A interpretação do parágrafo segundo, no entanto, não é tão simples. Para se 

compreender o seu conteúdo e interpretá-lo corretamente, primeiramente é necessário ter em 

mente que este parágrafo é inspirado no artigo 3º, inciso 4, do Decreto Lei nº 290-D/99 de 

Portugal214. 

O dispositivo português, por sua vez, foi inserido no texto legal a fim de atender o 

objetivo da normativa europeia de tentar manter a regulamentação do assunto 

tecnologicamente neutra215, ou seja, muito embora a lei tenha optado de forma inequívoca por 

uma tecnologia específica, tendo lhe conferido a benesse de presunção de veracidade, 

manteve aberta a possibilidade para o uso de outras tecnologias de assinaturas eletrônicas. 

Ocorre que, tanto no dispositivo brasileiro, quanto no português, a validade da 

assinatura está condicionada à admissão “pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a 

quem for oposto o documento”. 

Ora, se o objetivo da assinatura é exatamente “garantir a estabilidade dos negócios e a 

segurança jurídica das relações”216, não se coaduna com ordenamento vigente um dispositivo 

que permita à parte assinar um documento por meio de assinatura eletrônica e, depois, 

inadmiti-la como válida exclusivamente porque não se deu no contexto da ICP-Brasil. 

                                                 

214 MENKE, Fabiano. Assinatura Eletrônica no Direito Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2005. p. 144 – Dispõe a norma portuguesa: O disposto nos números anteriores não obsta à utilização de outro 

meio de comprovação da autoria e integridade de documentos electrónicos, incluindo a assinatura electrónica 

não conforme com os requisitos do presente diploma, desde que tal meio seja adoptado pelas partes ao abrigo de 

válida convenção sobre prova ou seja aceite pela pessoa a quem for oposto o documento. 
215 CARREIRO, Henrique José; CORREIA, Manuel Pupo. Lei das Assinaturas Eletrônicas. in: ROCHA, 

Manuel Lopes. et. al. Leis da Sociedade da Informação Comércio Eletrônico. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. 

p. 48/49. 
216 CARREIRO, Henrique José; CORREIA, Manuel Pupo. Lei das Assinaturas Eletrônicas. in: ROCHA, 

Manuel Lopes. et. al. Leis da Sociedade da Informação Comércio Eletrônico. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. 

p. 144. 
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Assim, a interpretação do parágrafo segundo deve levar à conclusão de que o 

legislador autorizou o uso de outras formas de assinaturas eletrônicas, que podem ser 

contratadas entre as partes, como no caso de uma instituição financeira e seus clientes 

(“admitido pelas partes como válido”) ou reconhecida como válida por um terceiro que confia 

no processo de certificação usado (“aceito pela pessoa a quem for oposto”). 

Caso um documento assinado eletronicamente por outro meio que não o uso da 

certificação ICP-Brasil tenha que ser apresentado em juízo como meio de prova, não haverá 

qualquer óbice ao reconhecimento da validade do documento eletrônico. 

Caso a parte contrária não impugne a sua autoria ou sua autenticidade por meio de um 

incidente de falsidade, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, o documento 

será considerado como válido. 

Ainda que a parte apresente o incidente de falsidade, a perícia técnica poderá 

demonstrar se a técnica de assinatura eletrônica usada permite aferir, com grau de precisão 

adequado, a autoria e a integridade do conteúdo do documento, cabendo ao juiz valorar essa 

prova. 

Dessa forma, o parágrafo segundo do artigo 10 da medida provisória 2200-2/2001 

também reconhece a validade legal de outros tipos de assinatura eletrônica, que, porém, não 

gozam de presunção legal de veracidade como os assinados digitalmente no âmbito da ICP-

Brasil. 

3. SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E O CONTRATO ELETRÔNICO 

3.1. Adoção da tecnologia e sua especialidade 

Como demonstrado no capítulo 2, a evolução de sistemas informatizados conduziu à 

ampla difusão da contratação por meio eletrônico, seja pelo uso de sistemas controlados e 

padronizados, como o Electronic Data Interchange ou bolsas de valores, seja pela difusão do 

comércio eletrônico descentralizado feito no âmbito da internet. 
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Concomitantemente, o enorme desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial 

permitiu a sua aplicação em atividades comerciais nos mais diversos campos da atividade 

humana217. 

Como se pode notar da descrição da evolução da contratação por meio eletrônico, bem 

como da inteligência artificial, ambas têm origens no desenvolvimento da tecnologia da 

informação e estão intimamente ligadas a ela. A origem comum dividida entre a contratação 

eletrônica e os sistemas de inteligência artificial permitiu a sua natural integração. 

Assim, cada vez mais os sistemas de inteligência artificial são usados no processo de 

contratação218. Desde a escolha de fornecedores, passando pela definição de preços mínimos 

aceitáveis e, nos mais avançados, chegando até na decisão sobre o momento oportuno para se 

fazer ou aceitar uma proposta219. 

O nível de participação humana nesse processo decisório pode variar dependendo de 

cada sistema, mas do ponto de vista tecnológico já é perfeitamente factível a operação de um 

sistema que aja independentemente de intervenção humana na negociação e conclusão de 

contratos. 

Nesse contexto, há diversas empresas que atuam no mercado financeiro que desde a 

década de 1980 fazem uso de sistemas que atuam de forma totalmente automatizada na 

compra e venda de valores mobiliários e seus derivativos, aproveitando-se de pequenas 

variações de preço e equívocos na avaliação de ativos, entre outras oportunidades que se 

apresentam no mercado e que são identificadas por sistemas automatizados que são capazes 

de atuar independentemente da intervenção humana220. 

                                                 

217 Vide subcapítulo 1.2. 
218 ETZIONI, Oren. et.al. To Buy or Not to Buy: Mining Airfare Data to Minimize Ticket Purchase Price. 

<Disponível em http://www.cis.temple.edu/~yates/papers/hamlet-kdd03.pdf> (Acessado em 26/06/13). 

ROBOTS BEAT humans in trading battle. Disponível em <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/1481339.stm> 

(Acessado em 25/06/13).   

219 SIERRA, Carles. Agent-Mediated Electronic Commerce. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 

Volume 9, Number 3, 2004. p. 285-301 

GUTTMAN, Robert H.; MOUKAS, Alexandros G.; MAES, Pattie. Agent-mediated electronic commerce: a 

survey. The Knowledge Engineering Review, v. 13. p. 147/159. 
220 STEINER, Christopher. Automate this: how Algorithms came to rule the world. New York: Penguim, 2012. 

p. 11/53. 
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No mercado de valores mobiliários norte americano, atualmente cerca de 70% (setenta 

por cento) das operações são realizadas por sistemas automatizados em estratégias 

extremamente complexas cuja compreensão por um ser humano beira o impossível221. 

Assim, o sistema de inteligência artificial, também conhecido como “agente de 

software”, é capaz de atuar em nome de seu titular. Uma vez atribuído ao agente de software 

um objetivo ou um grupo de objetivos, esse passa a atuar de forma a alcançar a meta, 

aprendendo com as informações que estão disponíveis. 

Um exemplo recorrente na literatura da ciência da computação no desenvolvimento de 

sistemas dessa natureza é o de um ambiente que simula um mercado de peixe virtual222, no 

qual as condições para decisões estão em constante mudança: novos bens são entregues a cada 

momento, compradores chegam e vão embora, preços mudam constantemente e ninguém sabe 

ao certo os desejos dos participantes no mercado. A tudo isso são somados a complexidade 

adicional de extrema limitação temporal e o objetivo de maximizar os lucros de cada 

vendedor. 

Nesse ambiente virtual, cada um dos indivíduos (vendedores e compradores) pode ser 

um sistema de inteligência artificial independente ou um ser humano emitindo comandos de 

compra e venda, o que cria um espaço da alta complexidade em que os integrantes lidam com 

humanos e com agentes de inteligência artificial. 

Um sistema capaz de lidar com esse nível de complexidade necessariamente precisa 

resolver problemas de forma independente, captando informações novas no ambiente a cada 

momento e integrando essas informações ao seu processo decisório. 

A menção pública a detalhes técnicos do funcionamento desses sistemas é limitada, 

uma vez que são protegidos por segredo industrial e seus titulares não desejam qualquer 

divulgação a propósito, temendo perder a vantagem competitiva sobre seus concorrentes. 

                                                 

221 STEINER, Christopher. Automate this: how Algorithms came to rule the world. New York: Penguim, 2012. 

p. 11/53. 
222 RODRIGUEZ-AGUILAR, Juan A.; MARTÍN, Francisco J. Towards a test-bed for trading agents in 

electronic auction markets. Journal of AI Communications, Volume 11, N. 1. p. 5/19. 
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Não obstante, sabe-se que, em termos gerais, os sistemas de inteligência artificial 

fazem uso de algoritmos, bases de conhecimento de especialistas (bases de dados com 

conteúdo desenvolvido por pessoas especializadas na área em que o sistema atuará) e redes 

neurais artificiais223. 

Note-se que o uso dessas tecnologias varia de sistema para sistema, sendo certo que 

não se mostra oportuno, nem relevante, explicar o funcionamento pormenorizado delas, 

bastando para os fins do presente trabalho compreender que esses sistemas possuem a 

capacidade de agir de forma independente da programação inicial que lhes foi dada, captando 

novas informações no ambiente em que estão inseridos e ajustando sua conduta de forma a 

alcançar seus objetivos. 

Assim, diante dessa nova realidade, os juristas passaram a refletir sobre o assunto, 

questionando a possibilidade de se conferir personalidade jurídica a esses sistemas, a 

responsabilidade civil na eventualidade de danos decorrentes de sua atividade, entre outros 

debates224.  

No âmbito da formação dos contratos, passou-se a buscar o correto enquadramento 

jurídico das situações em que o contrato é formado por agente de inteligência artificial, com 

significativa - e algumas vezes total - independência de seu titular. 

                                                 

223 RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2a ed. New Jersey: 

Prentice Hall, 2003. p. 32/59.  

CREEN, Malcom; KENDAL, Simon. An Introduction to Knowledge Engineering. London: Springer, 2007. 

26/83. 
224 KERR, Ian R. Spirits in the Material World: Intelligent Agents as Intermediaries in Electronic Commerce. 

Dalhousie Law Journal, Vol. 22, 1999. p. 189/249. 

BARRAGÁN, Elia María et al. Report on Legal Issues of Software Agents. Legal IST. Disponível em 

http://www.yumpu.com/en/document/view/8166843/report-on-legal-issues-of-software-agents-cetim> 

(Acessado em 14/12/2013). 

WETTIG, Steffen; ZEHENDNER, Eberhard. A legal analysis of human and electronic agents. Artificial 

Intelligence and Law, v. 12. p. 111/135. 

SARTOR, Giovanni. Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of software 

agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 253/290. 

BALKE, Tina; EYMANN, Torsten. The Conclusion of Contracts by Software Agents in the Eyes of the Law. in: 

Proceeding of 7th International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 

2008), Estoril, Portugal, 2008. Disponível em 

<http://www.researchgate.net/publication/221456172_The_conclusion_of_contracts_by_software_agents_in_the

_eyes_of_the_law> (Acessado em 26/07/2013). 



113 

 

Essa realidade traz para o Direito o desafio de classificar essa atividade contratual de 

forma adequada dentro da legislação vigente, para que eventuais disputas oriundas dessa 

modalidade de contratação possam ser corretamente solucionadas. 

Imagine-se o exemplo didático de contrato de compra e venda no qual o vendedor fez 

uso do sistema de inteligência artificial para calcular o preço de seus produtos de acordo com 

diversos fatores do mercado (preço dos concorrentes, volume de vendas, estoque, distância do 

cliente da loja física mais próxima etc.) e automaticamente mudar o preço de oferta aos 

compradores. 

Assim, esse sistema acaba por fazer oferta de preço que, segundo o entendimento do 

vendedor, seria abaixo do mínimo aceitável. Suponha-se que isso decorreu de um erro de 

programação do sistema. Essa proposta obrigaria o vendedor? 

Quais são os efeitos jurídicos de ofertas feitas de forma automatizada? Há identidade 

entre o sistema e seu titular ou se trata de representação? Como interpretar, nesse caso, a 

capacidade de agir? O sistema informatizado pode errar quanto ao objeto do contrato?  

Note-se que existe diferença substancial entre esse tipo de contrato eletrônico e os 

contratos eletrônicos abordados no capítulo 2, uma vez que naqueles os sistemas de 

informática atuam exclusivamente como instrumento para intermediação da declaração ou 

manifestação da vontade das partes, transmitindo-as de forma fiel ao que expressado pelo 

interlocutor. 

Em outras palavras, nos contratos eletrônicos tratados naquele capítulo o proponente e 

o oblato faziam uso de sistemas de computador para declarar ou manifestar a sua vontade, 

mas esses sistemas serviam exclusivamente como canal de comunicação, traduzindo de forma 

fiel a vontade das partes. 

Se A escrevia “aceito”, B recebia a mensagem “aceito”, se “A” programa seu sistema 

para vender determinado produto pelo preço “X”, a aceitação da proposta ocorrerá somente 

por esse preço já determinado, nem um centavo a mais nem a menos. 

Assim, ainda que se fizesse uso de sistema automatizado para emitir inúmeras 

propostas sem que houvesse qualquer intervenção humana, o fato é que no início da 

programação desse sistema houve a atuação de uma pessoa (ou de um grupo de pessoas) para 
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definir de forma clara e inequívoca todos os elementos da proposta (produto, preço, prazo e 

forma de entrega etc.), sendo certo que o sistema emitiria as propostas exclusivamente dentro 

dos parâmetros previamente estabelecidos. 

Por essa razão que à época em que se iniciou o estudo desse tema, na qual não havia o 

uso de sistemas de inteligência artificial no âmbito de contratos eletrônicos, ao se ponderar 

sobre a “declaração de vontade eletrônica” chegou-se à conclusão que não havia especialidade 

em relação à declaração de vontade comum225. 

Ocorre que a nova realidade tecnológica impõe a necessidade de reanalisar essas 

situações, uma vez que a principal premissa sobre a qual se fundava a conclusão – que o 

sistema de computador limitava-se a transmitir de forma fiel a declaração ou manifestação 

vontade humana – sofreu sensível modificação. 

Isso porque, como explicado, os sistemas de inteligência artificial são capazes de 

apresentar soluções novas a partir de informações obtidas no curso de sua tarefa e que não 

foram antecipadas no momento de sua programação. 

Como já explicado226, o conceito de inteligência artificial ora adotado define como 

comportamento inteligente aquele que, diante do ambiente em que se encontra inserido, 

executa a medida correta para atingir o objetivo estabelecido. 

Assim, esses sistemas devem lidar com ambientes dinâmicos, cujas informações 

acessíveis são incompletas, em alteração contínua e nos quais há diversos outros participantes, 

o que torna impossível antecipar, no momento de programação do sistema, todas as 

alternativas que se apresentarão e quais condutas que se adotará diante delas e, mais 

importante, os resultados dessa atuação227. 

A fim de ilustrar a diferença entre os sistemas automatizados tradicionais, em que 

todas as alternativas são passíveis de serem antecipadas, e os sistemas automatizados que 

                                                 

225 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Contratos via Internet. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 32/33. 
226 Vide subcapítulo 1.3. 
227 RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2a ed. New Jersey: 

Prentice Hall, 2003. p. 41/43. 



115 

 

fazem uso da inteligência artificial, apresenta-se produtivo fazer uso de um exemplo alheio ao 

campo dos contratos. 

Imagine-se, primeiramente, um sistema desenvolvido para controlar o transporte de 

cargas por trem de forma automatizada. O sistema fará uso de uma tabela de preços já 

definida e apresentará o preço do transporte após o cliente informar o tipo de carga a ser 

transportada (a fim de se verificar se é necessário algum tipo de acomodação especial), o 

peso, o volume, o valor da carga, a estação de partida e a estação de destino. 

Note-se que, apesar das variáveis existentes no referido exemplo, não é especialmente 

difícil mapear todas as alternativas possíveis, mesmo que a malha viária seja 

consideravelmente grande, aumentando, consequentemente, o número de combinações entre 

partida e destino. 

Quem fizer uso desse sistema pode saber, de antemão, exatamente quanto cobrará pelo 

transporte, para cada trecho, para cada tipo de carga etc., uma vez que o número de 

alternativas é finito e facilmente antecipável. 

Imagine-se, agora, outro sistema que ficará encarregado não apenas de controlar o 

serviço de transporte, mas a eficiência da empresa de transporte como um todo, incluindo o 

gerenciamento dos custos de mão de obra, combustível, aluguel etc.  

Esse outro sistema não partirá de uma tabela de preços já definida porque definir os 

preços será parte do seu objetivo. Serão considerados os volumes sazonais de transporte, 

alterações nos preços de combustíveis ou da mão de obra, custos de manutenção, riscos de 

roubo de determinados tipos de carga e uma série de outros elementos, tornando impossível 

prever precisamente todos os resultados, até mesmo porque muitos desses elementos vão se 

alterar no curso do tempo. 

Fica claro, portanto, que enquanto nos sistemas de contratação eletrônica tradicional 

existia uma ligação direta entre a programação inicial e o resultado da interação do sistema 

com humanos ou com outros sistemas, nos sistemas de inteligência artificial, diante da 

complexidade e dinamismo dos elementos, é impossível antever todos os possíveis resultados. 

Em outras palavras, os sistemas tradicionais automatizados são previsíveis, enquanto o 

sistema de inteligência artificial é, nos casos em que está inserido em um ambiente complexo, 
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como de fato ocorre na maioria de suas aplicações práticas, imprevisível. É possível ter uma 

ideia geral da conduta que o sistema adotará e até mesmo uma estimativa média dos seus 

resultados, mas é impossível prever com precisão todas as transações que serão feitas. 

Diante dessa alteração, o vínculo de identidade perfeita entre a declaração ou 

manifestação da vontade humana e o resultado do processamento automatizado é quebrado 

pelo elemento da inteligência artificial, a qual, inserida em um contexto de complexidade e 

diversidade de variáveis, torna impossível prever precisamente o seu resultado. 

Ora, essa imprevisibilidade pode parecer uma falha a ser corrigida, um defeito de um 

sistema a ser aperfeiçoado e que, portanto, não teria utilidade prática até que isso fosse 

consertado. 

No entanto, a imprevisibilidade não é, em si própria, uma falha dos sistemas de 

inteligência artificial, mas um reflexo da complexidade do mundo em que estamos inseridos. 

Em verdade, a consistência estatística com que sistemas de inteligência artificial obtêm 

resultados mais satisfatórios que humanos tentando desenvolver a mesma tarefa (negociação 

de valores mobiliários, diagnóstico de doenças, composição de sinfonias etc.), demonstra que 

a imprevisibilidade dos resultados é apenas uma consequência dos limites da mente humana 

em lidar com determinados tipos de problemas228. 

Cumpre esclarecer que não defendemos aqui uma superioridade geral dos sistemas de 

inteligência artificial sobre a mente humana, mas tão somente notamos o fato de que em 

determinadas tarefas (e talvez em tarefas que inicialmente pensaríamos reservadas à 

criatividade humana229) esses sistemas se mostram superiores. 

Não há dúvida que existem medidas técnicas que podem ser adotadas para conter essa 

imprevisibilidade e impor limites às decisões adotadas pelo sistema de inteligência artificial. 

Assim, para um sistema de compra e venda de produtos, por exemplo, podem ser 

                                                 

228 KAHNEMAN, Daniel. Thinking Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. Documento em 

formato eletrônico desprovido de paginação. 
229 Veja-se o exemplo do professor David Cope que desenvolveu um sistema que cria automaticamente música 

clássica ou de Ben Novak, que fez uso de outro sistema para criar músicas populares de sucesso in STEINER, 

Christopher. Automate this: how Algorithms came to rule the world. New York: Penguim, 2012. P. 75/112. 
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estabelecidos preços mínimos e máximos, quantidades mínimas e máximas etc., o que limita o 

campo de atuação do sistema de inteligência artificial230. 

Não obstante, ainda que esses limitadores sejam usados de forma prudente, dentro dos 

limites estabelecidos, a atuação dos sistemas de inteligência artificial ocorre sem que haja 

previsibilidade entre a programação inicial do sistema e o resultado obtido pela sua 

atuação231. 

Consequentemente, verifica-se que a declaração ou manifestação da vontade do titular 

do sistema (aquele que cria as regras de programação ou que tenha essas regras criadas 

segundo a sua vontade) ocorre no momento em que se decide usar o sistema de inteligência 

artificial, os objetivos e parâmetros a serem alcançados, bem como a função de utilidade dos 

resultados possíveis232. 

Esse primeiro momento é sucedido pela atuação automatizada segundo as situações 

em constante mudança, que gera propostas ou aceitação de propostas, que não guardam 

identidade com todas as previsões e planos iniciais do titular. 

Essa ausência de previsibilidade exige melhor compreensão do regramento jurídico da 

declaração de vontade, uma vez que, tradicionalmente, o tratamento da formação do negócio 

jurídico está diretamente ligado à declaração emitida por pessoa, o que deixa de acontecer de 

forma imediata e linear nesses casos. 

3.2. Declaração de vontade eletrônica - Plano da existência 

Essa nova situação, na qual sistemas automatizados agem de forma independente, 

reabre a discussão acerca dos efeitos da declaração de vontade eletrônica, uma vez que, como 

                                                 

230 RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2a ed. New Jersey: 

Prentice Hall, 2003. p. 51/54. 
231 RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2a ed. New Jersey: 

Prentice Hall, 2003. p. 51/54. 
232 RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2a ed. New Jersey: 

Prentice Hall, 2003. p. 584/588. 
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dito, as conclusões acerca da existência e validade se baseavam na precisão e identidade entre 

o declarado ou manifestado pelo humano e o que era apresentado eletronicamente. 

Não havendo legislação específica em nosso país para tratar desse assunto, faz-se 

necessário questionar, inclusive, se os negócios feitos por esses sistemas podem ser 

considerados jurídicos, uma vez que é condição necessária à existência do negócio que a 

declaração negocial possa ser atribuída a alguém233. 

Ora, quebrado o vínculo da previsibilidade, faz-se necessário compreender em que 

medida é possível atribuir os efeitos da conduta de agentes automatizados autônomos a uma 

determinada pessoa. 

Diante desse problema de atribuição, aventou-se na doutrina estrangeira até mesmo a 

possibilidade de dar personalidade jurídica a esses sistemas automatizados, tornando-os 

sujeitos de direito capazes, portanto, de realizar declarações negociais próprias, muito embora 

mesmo os defensores dessa alternativa prontamente reconheçam que ela depende de solução 

legislativa expressa, a qual ainda não existe 234. 

É interessante notar que no âmbito da doutrina estrangeira o debate em torno dos 

contratos formados por meio de sistemas de inteligência artificial inicia-se, via de regra, pela 

análise da pertinência de se analisar essa forma de contratação pelo enfoque subjetivo (a 

vontade interna dos contratantes) ou pelo enfoque objetivo (a conduta adotada pelos 

contratantes como relevante para aferição da juridicidade)235. 

                                                 

233 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 1986. Tese apresentada no concurso para Professor Titular. 

p. 99/100. 
234 WETTIG, Steffen; ZEHENDNER, Eberhard. A legal analysis of human and electronic agents. Artificial 

Intelligence and Law, v. 12. p. 123/124. 

KERR, Ian R. Spirits in the Material World: Intelligent Agents as Intermediaries in Electronic Commerce. 

Dalhousie Law Journal, Vol. 22, 1999. p. 208/210. 
235 SARTOR, Giovanni. Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of 

software agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 253/290; 

DAHIYAT, Emad Abdel Rahim. Intelligent agents and contracts: Is a conceptual rethink imperative? Artificial 

Intelligence and Law, vol. 15, 2007. p. 375/390. 

ANDRADE, Francisco et al. Contracting agents: legal personality and representation. Artificial Intelligence 

and Law, vol. 15, 2007. p. 357/373. 

WEITZENBOCK, Emily. Good faith and fair dealing in contracts formed and performed by electronic agents. 

Artificial Intelligence and Law, vol. 12, 2004. p. 83/110. 
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Nesse contexto, os doutrinadores são unânimes na conclusão de que o uso do prisma 

subjetivo para tratar desse assunto é totalmente inadequado. Como a conduta dos sistemas de 

inteligência artificial é imprevisível, as obrigações não podem resultar da vontade interna da 

pessoa de obter estes resultados, uma vez que não é possível sabê-los de antemão. Não há 

como querer ou deixar de querer um objetivo indeterminado. 

No que se refere à aplicação da teoria objetiva, a doutrina estrangeira reconhece que 

essa se mostra superior, na medida em que analisa a conduta do sistema de inteligência 

artificial, bem como da pessoa que fez uso desse sistema, para determinar se essa conduta 

seria apta a criar negócios jurídicos. 

Assim, a doutrina canadense236, tratando do assunto, usa o fundamento da teoria de 

common law chamada reliance, equiparada pela doutrina brasileira à teoria da confiança237, 

para chegar à conclusão de que, analisada pelo enfoque objetivo, a conduta desses sistemas é 

apta a gerar negócios jurídicos.  

Segundo o jurista canadense, a teoria da reliance estabelece que a adequação do 

negócio jurídico não depende da vontade interna do declarante, cuja aferição é impossível, 

mas da sua conduta, que leva a contraparte a crer que foi assumida uma obrigação – quando, 

por exemplo, assina um instrumento contratual -  que desperta a confiança do declaratário 

que, por sua vez, passa a contar com a proposta e faz seu planejamento, esperando que a 

obrigação seja cumprida. Nesse contexto, não importa que o declarante não leu o contrato, 

uma vez que, ao assiná-lo, sua conduta despertou a confiança da contraparte. 

Da mesma forma defende que, no que tange aos sistemas de inteligência artificial, 

aplica-se a teoria da reliance: 

(...) aqueles que operam os dispositivos que têm a capacidade de despertar confiança 

nas mentes dos outros devem ser vinculados pelos acordos gerados pelos 

dispositivos – mesmo que esses acordos não tenham sido especificamente 

                                                 

236 KERR, Ian R. Spirits in the Material World: Intelligent Agents as Intermediaries in Electronic Commerce. 

Dalhousie Law Journal, Vol. 22, 1999. p. 211/213. 
237 MARQUES, Cláudia Lima. Proposta de uma teoria geral dos serviços com base no Código de Defesa do 

Consumidor. A evolução das obrigações envolvendo serviços remunerados direta ou indiretamente. Revista de 

Direito do Consumidor, vol. 33, p. 79. Documento consultado em formato eletrônico desprovido de paginação. 
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planejados. Se um agente eletrônico autentica um registro, manifesta o 

consentimento (de uma pessoa), começa ou promete execução de determinada 

tarefa, o resultado será que será criada uma expectativa de dependência na pessoa na 

ponta receptora.238 

O próprio autor do trecho reconhece que esse raciocínio perde sua força quando se usa 

o exemplo de um negócio realizado entre dois sistemas automatizados, muito embora seja 

possível desenvolver raciocínio de que o titular do sistema de inteligência artificial tem a 

expectativa de que os direitos obtidos por seu sistema poderão ser exercidos. 

No entanto, mesmo a análise pelo enfoque objetivo, apesar de reconhecida como 

superior à subjetiva, foi objeto de críticas que se fundam, principalmente, na alegação de que 

essa teoria trata o sistema de inteligência artificial como simples ferramenta que age de 

acordo com os comandos de seu programador ou titular239, o que, no entanto, não 

representaria a realidade, na medida em que esses programas são extremamente 

independentes e sua conduta é imprevisível. 

Dessa forma, segundo as críticas, ao se tratar o sistema de inteligência artificial como 

simples ferramenta, surgem problemas de intepretação do conceito de “razoável”, a fim de 

determinar se a parte que confiou na formação do contrato o fez em boa-fé porque não sabia 

que não havia verdadeira intenção da contraparte em formar o contrato240. 

Isso porque, segundo a teoria objetiva, para que se reconheça a validade do contrato, 

entre outros requisitos, deve ser demonstrado que era razoável que o contratante, agindo de 

boa-fé e diante da situação, acreditasse que se tratava de negócio jurídico. 

                                                 

238 Tradução livre de : “(…) those who operate devices that have the ability to create reliance in the minds of 

others ought to be bound by the agreements generated by the devices - whether or not those agreements were 

specifically intended. If an electronic agent authenticates a record, manifests (a person's) assent, commences or 

promises performance, the result will be that a reliance interest is created in the person on the receiving end.” 

(KERR, Ian R. Spirits in the Material World: Intelligent Agents as Intermediaries in Electronic Commerce. 

Dalhousie Law Journal, Vol. 22, 1999. p. 233) 
239 DAHIYAT, Emad Abdel Rahim. Intelligent agents and contracts: Is a conceptual rethink imperative? 

Artificial Intelligence and Law, vol. 15, 2007. p. 375/390. 

ANDRADE, Francisco et al. Contracting agents: legal personality and representation. Artificial Intelligence 

and Law, vol. 15, 2007. p. 357/373. 
240 DAHIYAT, Emad Abdel Rahim. Intelligent agents and contracts: Is a conceptual rethink imperative? 

Artificial Intelligence and Law, vol. 15, 2007. p. 375/390.  
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Outra alegada limitação seria o fato de essa solução ser baseada no paradigma da 

negociação pessoal, face a face, razão pela qual o consentimento, ao qual seria possível 

aplicar a teoria, seria o da pessoa que decide usar o sistema e não a do próprio sistema no 

momento da contratação241. 

Nesse contexto, tendo em vista que o consentimento relevante acontece em momento 

em que não há interação pessoal e, ainda, que a aceitação e a proposta ocorrem fora da esfera 

de controle do titular do sistema, o paradigma de definição da razoabilidade, fundado na 

tradição de negociação pessoal, não seria aplicável. 

Há, ainda, o questionamento acerca do ônus excessivo colocado sobre a pessoa que 

decide fazer uso de sistema de inteligência artificial, uma vez que fica vinculada aos atos do 

sistema independentemente do resultado, impedindo-a de se eximir em casos extremos que 

não podia antecipar e que não corresponderiam a situações justas242.  

A doutrina italiana, por sua vez, critica a teoria objetiva porque ela reduz a 

possibilidade de reconhecimento de vícios de consentimento no âmbito de negócios realizados 

por esses sistemas, uma vez que removeria a possibilidade de se identificar intenções em 

determinadas condutas automatizadas243. 

O que parece, no entanto, é que essas críticas, em que pesem serem bem 

fundamentadas – e serão discutidas com maior profundidade244 –, apenas refletem a 

dificuldade de dar correto enquadramento ao problema e, dessa forma, propor soluções 

adequadas. 

                                                 

241 DAHIYAT, Emad Abdel Rahim. Intelligent agents and contracts: Is a conceptual rethink imperative? 

Artificial Intelligence and Law, vol. 15, 2007. p. 375/390. 
242 ANDRADE, Francisco et al. Contracting agents: legal personality and representation. Artificial Intelligence 

and Law, vol. 15, 2007. p. 357/373. 
243 SARTOR, Giovanni. Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of 

software agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 253/290. O autor baseia-se no trabalho do 

filósofo Daniel Dannet acerca das três posturas (física, de projeto e intencional) para defender que os sistemas de 

inteligência artificial podem ser reconhecidos como possuidores de intenção (dentro do conceito de intenção 

estabelecido pelo filósofo), o que seria superior à teoria objetiva. 
244 Vide subcapítulo 3.4. 
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Como se pode notar da leitura desses trabalhos, os autores se preocupam em analisar o 

plano da validade do negócio a fim de afirmar ou negar a possibilidade de uso de sistemas de 

inteligência artificial para formação de negócios jurídicos. 

Contudo, esse enfoque parece equivocado, uma vez que a possibilidade ou não do uso 

dos sistemas deve se dar no plano da existência. Deve se reservar ao plano da validade a 

investigação acerca de possíveis vícios desses negócios capazes de invalidá-los. 

Dessa forma, estabelecer planos separados de análise representa meio para superar 

grande parte dos problemas. Primeiramente, a investigação no plano da existência, na forma 

como será proposta, não depende de forma tão preponderante de qualquer elemento subjetivo, 

seja da vontade da parte, seja da compreensão e razoabilidade da conduta da contraparte. 

Ademais, superada a análise no plano da existência, o questionamento no âmbito do 

plano de validade deixa de estar focado na possibilidade de se usar esses sistemas para formar 

negócios jurídicos e passa a tentar identificar em que circunstâncias esses contratos não são 

considerados válidos. 

Em que pese a contratação por meio de sistemas automatizados ser uma modalidade 

novíssima de relação entre as pessoas (e seus sistemas), não deixa de ser uma relação inserida 

no contexto social e, consequentemente, passível de análise segundo esses planos a fim de 

verificar se se trata de negócio jurídico e, no caso de resposta positiva, se é valido e eficaz245. 

Como é sabido, separar os negócios que geram efeitos jurídicos dos atos que não os 

geram, é uma tarefa difícil e que, há muito, divide a doutrina. Isso porque a caracterização do 

que dá a qualidade de negócio jurídico a um determinado ato depende de pressupostos 

ideológicos abstratos acerca dos quais não se chegou a um consenso. 

Assim, uma possível explicação apresenta, como fundamento para se conceder a 

determinado ato a qualidade de negócio jurídico, a autonomia da vontade do indivíduo. No 

entanto, essa explicação ignora todos os elementos sociais atinentes aos negócios jurídicos, o 

                                                 

245 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 1986. Tese apresentada no concurso para Professor Titular. 

p. 3/25. 
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que cria inconsistências na interpretação dos fatos, especialmente quando se depara com 

circunstâncias em que o ordenamento jurídico mitiga o interesse individual em favor do bem-

estar coletivo246. 

Por outro lado, tentar explicar o ato jurídico com fundamento no direito natural 

também é problemático porque a juridicidade do ato depende de elementos sociais e culturais 

que não são inatos247. 

Outra forma de explicar e compreender os atos jurídicos consiste em reconhecê-lo 

como “fato social”248, ou seja, um ato humano que a sociedade na qual o sujeito está inserido 

reconhece como “destinado a produzir efeitos jurídicos”249. 

Assim, segundo essa teoria, a existência do negócio jurídico é aferida a partir da 

prática de atos, pelo sujeito de direito, os quais, diante das circunstâncias em que se insere, 

são reconhecidos socialmente como aptos a produzir efeitos jurídicos, deixando de ser 

relevante, ao menos no que tange à constatação da existência de negócio jurídico, qual era a 

vontade da pessoa que praticou os atos. 

Esse enfoque mostra-se superior às teorias voluntaristas porque a sua explicação não 

depende da análise de elementos cuja demonstrabilidade é, muitas vezes, indireta e imprecisa 

e, em outras oportunidades, efetivamente impossível. Ao deslocar a análise da juridicidade da 

vontade do indivíduo para o reconhecimento social do ato, permite-se que se criem critérios 

objetivos e mais facilmente aferíveis para a identificação da juridicidade dos atos. 

                                                 

246 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 1986. Tese apresentada no concurso para Professor Titular. 

p. 77/87. 
247 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 1986. Tese apresentada no concurso para Professor Titular. 

p. 77/87. 
248 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 1986. Tese apresentada no concurso para Professor Titular. 

p. 3. 
249 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 1986. Tese apresentada no concurso para Professor Titular. 

p. 5. 
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Além disso, esse enfoque, aliado à análise dos planos de validade e eficácia, permite a 

interpretação mais consistente na solução de disputas envolvendo a exigibilidade de 

obrigações oriundas de negócios jurídicos. 

O fundamento ideológico dessa caracterização está na filosofia estoica dos gregos e, 

também, na tradição de povos antigos (entre os quais são dignos de nota os persas), que 

consideravam a vinculação do indivíduo à sua palavra como elemento fundamental para a 

manutenção da paz social e prosperidade da coletividade250. 

Essa visão do negócio jurídico se afasta da visão liberal dos séculos dezenove e vinte, 

que entendia o negócio jurídico como fruto exclusivo da vontade individual251 e passa a 

defini-lo como fenômeno social. 

Dessa forma, o que se revela importante não é identificar e interpretar a vontade 

interna do indivíduo, mas compreender quais atos, e em que circunstâncias, a sociedade os 

reconhece como aptos a gerar efeitos jurídicos. 

Assim, a tarefa árdua, quiçá impossível, de identificar o estado mental de determinado 

indivíduo a partir de sua conduta externa em determinada situação, como meio de 

compreender a sua vontade psíquica e, assim, poder avaliar se houve ou não negócio jurídico, 

deixa de ser necessária. 

Nesse contexto, uma das virtudes da análise do negócio jurídico como fenômeno 

social é a possibilidade de se aferir a existência, ou não, de ato jurídico a partir de fatos 

concretos que não dependem de inferência indireta. Basta analisar a conduta das partes 

envolvidas e o contexto em que se insere a relação, sendo irrelevante tentar definir qual a 

intenção (estado mental) de cada um ao adotar essa conduta. 

                                                 

250 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 1986. Tese apresentada no concurso para Professor Titular. 

p. 71/76. 
251 CARIOTA FERRARA, Luigi. Il Negozio Giuridico Nel Diritto Privatto Italiano. Napoli: A. Morano, sem 

data de publicação no exemplar consultado. p. 37/46. 
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Assim, segundo essa solução, não é o que o declarante deseja, nem o que o 

declaratário espera que determina a existência do negócio, mas o fato de a sociedade 

reconhecer aquele fato como apto a gerar efeitos jurídicos. 

Nesse sentido, esclarecedor o seguinte trecho: 

O negócio jurídico, estruturalmente, pode ser definido ou como categoria, isto é, 

como fato jurídico abstrato, ou como fato, isto é, como fato jurídico concreto. 

Como categoria, ele é a hipótese de fato jurídico (às vezes dita "suporte fático"), que 

consiste em uma manifestação de vontade cercada de certas circunstâncias (as 

circunstâncias negociais) que fazem com que socialmente essa manifestação seja 

vista como dirigida à produção de efeitos jurídicos (...)252 

Dessa forma, ao se definir o negócio jurídico como suporte fático que, cercado de 

circunstâncias negociais, é reconhecido socialmente como visando à produção de efeitos 

jurídicos, reintroduz-se na análise desse fenômeno a percepção da coletividade, deixando em 

segundo plano a identificação do estado mental dos envolvidos. 

Não se nega que os resultados da aferição dessa aceitação social, a partir das 

circunstâncias negociais específicas, possam não ser homogêneos diante da dificuldade e 

complexidade da tarefa. 

Porém, ao se adotar essa análise estrutural “deixa-se, pois, de examinar o negócio 

através da ótica estreita do seu autor e, alargando-se extraordinariamente o campo de visão, 

passa-se a fazer o exame pelo prisma social e mais propriamente jurídico”253. 

Esse “alargamento” do campo de visão mostra-se necessário porque o seu ponto de 

partida é a interpretação de um elemento coletivo (o reconhecimento social), o que implica 

melhor modulação dos resultados da interpretação, uma vez que a pluralidade decorrente do 

elemento social tende a harmonizar eventuais resultados extremos, não representativos da 

média, que podem ocorrer nas análises de casos isolados, como se constata na teoria objetiva. 

                                                 

252 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico. Existência, Validade e Eficácia. 4ª ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2002. p. 16 
253 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico. Existência, Validade e Eficácia. 4ª ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2002. p. 21. 
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Além do que já foi colocado pela doutrina para que se reconheça a superioridade dessa 

teoria254, parece oportuno adicionar um novo fundamento que, em verdade, é a extrapolação 

desse argumento para o campo das ciências exatas. 

Trata-se de conceito básico da ciência estatística que o ponto de partida para qualquer 

análise é um número relevante de casos a serem examinados. Quanto maior o número, mais 

preciso é o resultado255. 

O corolário desse conceito é que quanto menor o número de casos a partir dos quais se 

faz a análise, maior é a chance de se obter resultados extremos e que não representam a 

realidade dos fatos. Assim, pesquisas médicas, de opinião pública, de produtividade etc. 

devem sempre partir de bases de análise composta por centenas ou, preferencialmente, 

milhares de integrantes, como forma de evitar resultados imprecisos. 

Trazidos esses conceitos para o direito, especificamente para a análise da formação do 

negócio jurídico, deslocar o enfoque da análise para o reconhecimento social, como proposto 

pela doutrina, possui a vantagem de representar um número expressivo de pessoas que, no seu 

conjunto, formam a sociedade em que se insere aquela situação. 

É importante notar, no entanto, que não se nega que a vontade individual possui papel 

relevante no negócio jurídico, especialmente no que tange à analise da validade do negócio 

jurídico e na identificação dos vícios de consentimento256, sendo certo, também, que o 

reconhecimento do negócio jurídico como fato social em nada diminui a relevância da 

liberdade individual no âmbito do Direito Civil. 

Contudo, ao observar que a juridicidade do negócio depende, em enorme parte, do 

reconhecimento social de que determinados atos implicam efeitos jurídicos, cabendo ao 

                                                 

254 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico. Existência, Validade e Eficácia. 4ª ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2002. p. 15/22. 
255 SILVER, Nate. The signal and the noise: why most predictions fail but some don’t. New York: The Penguim 

Press, 2012. Documento em formato eletrônico desprovido de paginação. 
256 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 1986. Tese apresentada no concurso para Professor Titular. 
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direito posto apenas a tarefa de receber esse dado da sociedade, estabelece-se sistemática de 

análise que explica com clareza os negócios jurídicos e os seus vícios. 

Dessa forma, cumpre aplicar essa sistemática de análise aos negócios jurídicos 

formados com uso de sistemas de inteligência artificial e identificar se esses atos são 

reconhecidos como aptos a gerar efeitos jurídicos. 

Essa análise se inicia, portanto, com o questionamento acerca da percepção social do 

uso de sistemas automatizados para condução de negócios, ou seja, devemos, primeiramente, 

verificar se na atualidade se aceita que sejam empregados sistemas automatizados para a 

condução de negócios e se se espera que o resultado da interação com esses sistemas obrigue 

as partes envolvidas. 

A resposta a esse primeiro questionamento é positiva. Na atualidade, a ampla difusão 

de sistemas automatizados no comércio eletrônico tornou corriqueiro interagir com uma 

contraparte desmaterializada, representada por imagens e textos em uma página de internet 

(compra de livros, produtos eletrônicos, serviços, músicas etc.) e sempre se espera que o 

resultado dessa obrigação seja cumprido pelos envolvidos, mesmo sabendo que toda a 

interação ocorreu sem qualquer intervenção humana no âmbito da contraparte. 

Nesse contexto, o uso continuado de contratos eletrônicos nas últimas décadas levou 

ao esclarecimento, no campo do Direito, de diversos pontos controvertidos envolvendo essa 

nova forma de contratação. 

Assim, como se constatou257, já há sedimentação teórica no que tange à interpretação 

de questões controvertidas envolvendo os contratos eletrônicos e, em que pesem os debates 

acerca de determinados pontos, é indiscutível, por outro lado, o amplo uso dessa forma de 

contratação em diversos aspectos da vida cotidiana. 

Nesse contexto de proliferação dos contratos eletrônicos, em que o constante 

progresso tecnológico é acompanhado pelo desenvolvimento teórico no campo do Direito e 

por decisões judiciais que respaldam essa evolução, o uso de sistemas automatizados para a 

                                                 

257 Vide pontos analisados no capítulo 2. 
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intermediação de contratações se mostrou o próximo passo lógico nesse caminho de 

progresso. 

Assim, esse desenvolvimento, embora seja verdadeira revolução qualitativa no que 

tange à sua forma de funcionamento e capacidade de atuação independente, foi recepcionado 

como elemento natural de evolução da tecnologia e o seu uso foi aceito sem criar maiores 

celeumas sobre os negócios formados com o seu auxílio.  

Essa aceitação é facilitada pela dificuldade de diferenciar os sistemas que são 

estritamente automatizados e aqueles que fazem uso de tecnologia da inteligência artificial, 

uma vez que não é possível para a contraparte aferir, de plano, qual o tipo de tecnologia 

empregada. 

Diante de tudo isso, pode-se afirmar que os contratos formados por meio do uso de 

sistemas de inteligência artificial são reconhecidos socialmente como aptos a gerar direitos e 

obrigações entre as partes. 

O fato de não haver supervisão humana direta na condução de cada um dos negócios 

realizados não induz desconfiança de que esses negócios venham a ser refutados. Ao 

contrário, a sua ampla disseminação e repetidas experiências de uso com resultados positivos 

levam os envolvidos a esperar que essa interação crie obrigações que serão cumpridas. 

Da mesma forma que dois comerciantes que dizem entre si, após negociação, “negócio 

fechado”, a parte que clica no botão “comprar” e recebe a mensagem de confirmação de que a 

operação foi realizada com sucesso, espera que a obrigação seja cumprida e, mais importante, 

essa interação é reconhecida socialmente como vinculante. 

No entanto, como já dito, muitos desses sistemas automatizados cujo uso é 

amplamente aceito na atualidade não fazem uso de inteligência artificial e, portanto, tem a sua 

atuação estritamente vinculada à sua programação inicial, razão pela qual o resultado final é 

previsível. 

Consequentemente, a análise não pode se encerrar com a constatação de que o uso de 

sistemas automatizados é aceito como apto a conduzir negócios que resultem em efeitos 

jurídicos. 
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Faz-se necessário, também, compreender se os diferentes tipos de tecnologia que 

podem ser usados nesses sistemas são relevantes para o reconhecimento ou não de sua aptidão 

para realizar negócios jurídicos. 

Colocado de outra forma, é preciso compreender se o tipo de tecnologia usada no 

sistema é relevante para determinar se existe reconhecimento social do vínculo jurídico. Leva-

se em consideração em qual linguagem de programação o sistema foi desenvolvido, ou se esse 

faz uso de base de dados que usa software de código aberto, ou se é executado em 

processadores de 32 ou 64 bits, para determinar se determinada interação gere obrigação para 

as partes? 

Aprofundando esse raciocínio, é relevante na análise saber se o sistema funciona com 

um programa estático, pré-programado, ou se esse programa só funciona auxiliado por uma 

supervisão humana, ou, ainda, se é capaz de agir de forma totalmente independente? 

A resposta nesse caso é negativa. O funcionamento do sistema - qual o tipo de 

linguagem usado na programação, a forma de estruturação do código fonte, sua execução pelo 

processador etc. – é irrelevante, até mesmo porque as estruturas técnicas não são 

compreensíveis para as contrapartes. 

Quem interage com esses sistemas, na maioria das vezes, não possui conhecimento 

técnico para entender as consequências de determinadas escolhas de projeto e da tecnologia 

usada. 

Nesse sentido, os resultados externos dessas interações não variam, necessariamente, 

porque se faz uso de sistemas com inteligência artificial. Muitas vezes sequer é possível 

perceber qualquer tipo de diferença entre esses sistemas em apenas uma interação com o 

mesmo. 

Assim, retornando ao exemplo da compra de produtos pela internet, a pessoa que clica 

no botão “comprar” não será capaz, apenas diante dessa única interação, de saber se está 

lidando com um sistema estático, no qual os preços já foram determinados anteriormente e a 

venda é feita de forma automatizada de acordo com a disponibilidade de produtos, ou se está 

lidando com um sistema de inteligência artificial que estabeleceu o preço naquele momento 

diante de inúmeras variáveis, experiências anteriores e presunções sobre condições futuras. 
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Somente no curso de uma série extensa de interações com dois sistemas diferentes 

seria possível identificar a linearidade e previsibilidade de um (programação tradicional), 

comparado com o dinamismo e imprevisibilidade do outro (sistema de inteligência artificial). 

A análise sistemática de um número estatisticamente relevante de operações não é 

esperada – nem factível - de quem interage com sistemas automatizados, bastando o 

funcionamento adequado do sistema na própria operação realizada em determinado momento. 

Essa observação também se mostra verdadeira no caso de um sistema mais sofisticado 

de compra e venda de insumos ou até mesmo em exemplos que envolvam a interação de dois 

sistemas de inteligência artificial. Nesses casos não se considera qual o tipo de tecnologia 

usado para que seja criada a expectativa - e o reconhecimento social – de que foi formado um 

contrato e que as obrigações assumidas serão cumpridas. 

Dessa forma, mais importante que a tecnologia usada é o funcionamento do sistema. O 

que basta é que o sistema esteja funcionando de forma adequada para que o resultado final da 

interação crie a expectativa de cumprimento das obrigações. 

Isso acontece, por exemplo, na compra de passagens aéreas. Nesses sistemas os preços 

oferecidos pelas companhias são, muitas vezes, estabelecidos por agentes de inteligência 

artificial e a conclusão do negócio é automatizada. 

Outro bom exemplo é o da compra de bens em sítios de comércio eletrônico, nos quais 

os mercadores empregam sistemas dessa natureza para a estipulação de preços, de forma que 

os preços de seus produtos estejam sempre devidamente atualizados em relação ao de seus 

concorrentes de acordo com a estratégia de vendas. 

Nesses casos não se questiona a existência de negócios jurídicos, o que pode ser 

constatado pela altíssima porcentagem de contratos que são integralmente cumpridos pelas 

partes sem qualquer tipo de questionamento, bem como pela ausência de decisões judiciais de 

que se tenha conhecimento alegando a inexistência de contrato por conta do uso de sistemas 

de inteligência artificial. 

O que transparece da análise do atual estágio de evolução e uso de sistemas 

automatizados na formação dos contratos é a plena aceitação de ferramentas que fazem uso de 
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sistemas de inteligência artificial, mesmo que não se saiba exatamente a extensão da 

capacidade dos sistemas, desde que os resultados da interação sejam adequados à expectativa. 

Portanto, apesar da especialidade dos sistemas que fazem uso de inteligência artificial, 

a sua aceitação se dá independentemente da análise das minúcias dessa nova tecnologia, 

baseando-se, ao contrário, nos resultados dessa interação que são vistos socialmente como 

aptos a criar vínculo entre as partes que participaram dessa interação. 

Diante da ampla aceitação dos usos dos sistemas automatizados e ausência de qualquer 

questionamento acerca dos tipos de tecnologia usadas, como já explicado acima, não há como 

negar a existência desses negócios jurídicos. 

Essa aceitação, ademais, também serve para demonstrar que a declaração feita pelo 

sistema de inteligência artificial é uma declaração de vontade. Ora, se a conduta do sistema 

não fosse vista como declaração de vontade, certamente que não se reconheceria socialmente 

os efeitos jurídicos decorrentes dessa declaração258. 

Note-se que parte desse reconhecimento resulta do fato de ser irrelevante para quem 

interage com o sistema automatizado se ele é ou não um sistema de inteligência artificial. O 

sistema representa a pessoa e, como tal, espera-se que o que ali foi ofertado seja honrado259. 

A doutrina italiana, ao tratar de contratos formados por sistemas de inteligência 

artificial automatizados, defende que: 

Primeiro de tudo, precisamos rejeitar a visão de que SAs [agentes de software] 

apenas transmitem os contratos elaborados por seu usuário (ou programador). Este 

ponto de vista é incompatível com o fato de (...) que nem o usuário nem o 

programador estão em condição de antecipar totalmente o comportamento contratual 

do SA em todas as circunstâncias possíveis e, portanto, a "querer" os contratos que a 

SA vai concluir. Mesmo quando o usuário está em condição de fazer tal previsão, 

                                                 

258 “Não se trata, aqui, de verificar quais os fatos que in concreto são, ou não, atos de vontade, mas sim verificar 

se, pela estrutura normativa, se toma, ou não, em consideração a existência do que socialmente se vê como ato 

ou manifestação de vontade.” (AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico. Existência, Validade e 

Eficácia. 4ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. p. 16/17) 
259 Com se pode notar a análise estrutural a partir dos planos de existência, validade e eficácia incorpora 

elementos das teorias subjetiva e objetiva, mas os organiza de forma mais adequada à plena compreensão do 

fenômeno social e jurídico.  
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ele não pode ser obrigado a fazê-la, uma vez que, como observamos acima, isso 

contradiria a razão para a utilização de uma SA: delegar tarefas cognitivas, como a 

aquisição de conhecimentos e seu uso em deliberação. Portanto, o fato de os efeitos 

de um contrato efetuado por um SA recaiam sobre o utilizador não é explicado pelo 

fato de o utilizador ter previsto o seu comportamento, de poder prevê-lo, ou mesmo 

de que deveria ter previsto (como afirmado, por exemplo, por Finocchiaro 2002).260 

Não é importante para quem se relaciona com esse sistema - seja uma pessoa ou outro 

sistema de inteligência artificial - se ele já possui todas as alternativas, preços, prazos de 

entrega, formas de pagamento etc. já programadas (sistema automatizado tradicional), ou se 

isso será computado e alterado de forma dinâmica a partir de informações obtidas a todo 

momento (sistema de inteligência artificial); o fato é que se espera que as obrigações dali 

resultantes sejam honradas por seu titular. 

A declaração de vontade existe porque no atual contexto social é corriqueiro o uso de 

sistemas automatizados e se imputa ao titular desses sistemas as declarações por eles emitidas, 

sendo irrelevante para esse reconhecimento saber os pormenores do funcionamento desses 

sistemas. 

Quando se adquire uma passagem em um sítio de venda de pesagens aéreas, espera-se 

que no dia e hora marcados para o voo se terá um assento em aeronave que se dirija para o 

destino desejado. Sempre existe essa expectativa e ela é socialmente reconhecida, muito 

embora em momento algum se tenha considerado sobre a origem da vontade dessa oferta, ou 

se ela foi gerada de um sistema automatizado ou a partir de uma reunião de empregados da 

companhia aérea que estabeleceu uma determinada estratégia de vendas.  

                                                 

260 Tradução livre de: “First of all, we need to reject the view that SAs only transmit contracts prepared by their 

user (or programmer). This view is incompatible with the fact that neither the user nor the programmer are in 

such a condition to fully anticipate the contractual behaviour of the SA in all possible circumstances, and 

therefore to “want” the contracts which the SA will conclude. Even when the user is in the condition of making 

such a forecast, he cannot be required to do it, since, as we observed above, this would contradict the very reason 

for using an SA: delegating cognitive tasks, as the acquisition of knowledge and its use in deliberation. 

Therefore, the fact that the effects of a contract made by a SA fall upon the user is not explained by the fact that 

the user foresaw the behaviour of its SA, or could foresee it, or even ought to have foreseen it (as affirmed, for 

example, by Finocchiaro 2002).” (SARTOR, Giovanni. Cognitive automata and the law: electronic contracting 

and the intentionality of software agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 278). 
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Aprofundando-se a análise do plano da existência segundo os seus elementos261, 

verifica-se que todos se mostram presentes nesse caso, sejam os intrínsecos (forma, objeto e 

circunstâncias negociais), sejam os extrínsecos (agente, lugar e tempo). 

Assim, esses elementos são facilmente reconhecidos e verificados nos contratos 

formados por meio de sistemas de inteligência artificial, mas se poderia questionar se há 

mesmo o elemento do agente, uma vez que o sistema de inteligência artificial, apesar de ser 

capaz de tomar decisões de forma independente, não é sujeito de direito. 

Dessa forma, é importante notar que, muito embora seja o sistema de inteligência 

artificial que efetivamente tome as decisões de fazer ou aceitar determinada proposta, o 

agente do negócio jurídico, em última análise, é o titular desse sistema que o colocou em uso. 

Isso ocorre porque o titular do sistema lhe delegou a tarefa cognitiva, ou seja, decidiu 

usar essa ferramenta e aceitar os resultados decorrentes de sua atuação, ainda que não saiba 

exatamente quais sejam os seus resultados262. 

Note-se que o uso de ferramentas no curso do processo cognitivo não é novo e ocorre, 

embora de forma trivial, nos casos como do vendedor que usa uma calculadora para informar 

o preço do produto ao cliente após aplicar um desconto, ou do gerente que usa o sistema de 

computador para gerenciar o faturamento da loja e, a partir daí, estabelecer os preços dos 

produtos263. 

Nesses exemplos declaração de vontade é emitida pela pessoa, que faz uso de 

ferramentas para auxiliá-la no processo cognitivo, mas em alguma medida existe nesses casos 

a delegação de parte da cognição. Quem faz uso dessas ferramentas aceita os resultados 

advindos dessa delegação. 

                                                 

261 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico. Existência, Validade e Eficácia. 4ª ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2002. p. 31/40 
262 SARTOR, Giovanni. Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of 

software agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 273. 
263 SARTOR, Giovanni. Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of 

software agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 273. 
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O mesmo ocorre nos casos de uso de sistemas de inteligência artificial, em que o 

titular delega a tarefa cognitiva ao sistema, com a diferença de, nesse caso, ser delegada parte 

relevante do processo cognitivo. 

Não obstante essa delegação de parte relevante do processo cognitivo, não deixa de 

existir declaração de vontade por parte do titular do sistema, ela apenas passa a existir sob a 

forma de um processo no qual o objeto da declaração será definido pelo sistema 

automatizado. 

Assim, antes do advento da tecnologia de inteligência artificial, o declarante passava 

por processo cognitivo a fim de determinar o objetivo a ser alcançado, o chamado “querer”, 

para então externar a declaração da vontade. 

Nesses casos o declarante emite a declaração de vontade já completa com todos os 

elementos intrínsecos necessários para que seja reconhecida socialmente como apta a gerar 

efeitos jurídicos entre as partes. 

No caso de sistemas de inteligência artificial, por sua vez, o declarante inicia o 

processo que levará à declaração de vontade pela decisão de fazer uso do sistema de 

inteligência artificial, ou seja, já há a forma. No que tange ao objeto do negócio, o declarante 

apenas define os seus contornos gerais ao estabelecer o escopo de atuação do sistema. 

Após o início da atuação do sistema ele passará a fazer uso de suas informações e 

programação para realizar um processo decisório que levará à definição completa do objeto da 

declaração negocial e à sua externalização. 

A vontade interna do declarante, o chamado “querer”, nesses casos possui um objeto 

mediato, que é a vontade de realizar o negócio jurídico, e um objeto imediato, que é o uso do 

sistema de inteligência artificial para auxiliá-lo a alcançar o objeto mediato, ou seja, o 

declarante quer delegar parte do processo cognitivo para que esse sistema o auxilie em 

determinada tarefa, a venda de joias, por exemplo, e aceita que esse sistema determine a 
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contraparte e o objeto da declaração, ou seja, estabeleça quem fará a compra e por qual preço, 

forma de pagamento, prazo de entrega etc.264 

Dessa forma, podemos afirmar que o processo que leva à declaração de vontade 

eletrônica é dividido em dois momentos diferentes, o primeiro, no qual o titular do sistema 

decide fazer uso do sistema de inteligência artificial e define os parâmetros de sua atuação e o 

segundo, no qual o sistema passa a atuar segundo a sua programação e define o objeto da 

declaração e a emite para o declaratário. 

Não se pode negar que o uso de ferramentas no processo cognitivo não é sempre 

aceito sem qualquer resistência. Assim, por exemplo, no campo do direito público, é digna de 

nota a antiga resistência ao uso de máquinas de datilografar por magistrados: 

A sentença deve ser escrita do próprio punho, datada e assinada por seu prolator. 

São considerados essenciais estes requisitos por que servem para fiscalizar a 

autenticidade da sentença, e ao mesmo tempo asseguram o sigilo que sobre ela se 

deve manter até a respectiva publicação. É essencial, para a dignidade da 

magistratura, que o juiz mantenha sigilo quanto à sua opinião sobre a demanda, até o 

momento de lavrar a sentença. Qualquer conversação sobre ela travada conduziria à 

discussão com as partes, com grave prejuízo da austeridade a até da honra do 

magistrado (...) permitir que a sentença seja datilografada é tolerar o seu 

conhecimento pelo datilógrafo, antes de publicada. É certo que a sentença, enquanto 

em estado de rascunho, pode ser modificada, e só adquire força depois de publicada. 

Basta uma hesitação da parte do juiz, em presença do datilógrafo, um erro que 

corrija, uma modificação que introduza, para criar no espírito desse auxiliar uma 

suspeita sobre a integridade do juiz ou, quando tal não se dê, trazer a público 

incidentes curiosos ou anedóticos quanto à maneira de lavrar a sentença.(...) Eis 

porque parece mais sábio manter a tradição, segundo a qual o juiz lavra, data e 

assina a sentença do próprio punho265 

                                                 

264 Note-se que o declarante define o escopo de atuação do sistema, podendo delegar mais ou menos tarefas 

cognitivas, bem como estabelecendo limites em cada uma das tarefas delegadas, tais como preços mínimos e 

máximos, número de produtos por transação etc. 
265 LEAL, Antônio Luiz da Câmara. Comentários ao Código de Processo Penal Brasileiro. Vol..III. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1942. p.21. O autor atribui esse texto ao Prof. Jorge Americano da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, mas deixa de citar a fonte bibliográfica dessa referência. 
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Essa resistência não era isolada, havendo decisões judiciais que tratavam da validade 

de sentenças datilografadas266 e mesmo casos em que se cogitava alegar a nulidade de 

testamento porque não fora redigido de próprio punho, delegando-se a tarefa de grafar as 

ideias267. 

Outro exemplo de resistência ao uso de ferramentas no processo de cognição são 

decisões que anularam sentenças proferidas com o uso de microcomputadores268. Segundo se 

argumentou nesses casos, o uso da ferramenta pelo magistrado permitiria a repetição de textos 

sem que o magistrado se atentasse devidamente aos fatos do caso. 

Ora, não se pode negar que os argumentos resistindo ao uso de novas ferramentas de 

auxílio no processo de cognição possuem algum fundamento lógico269, mas as vantagens 

trazidas pela sua adoção superam qualquer objeção que se possa fazer e a sua recepção em 

larga escala na sociedade como um todo acaba por arrefecer a oposição jurídica ao seu uso. 

Em outras palavras, as tecnologias criadas para auxiliar o processo cognitivo, quando 

se mostram úteis e seus resultados são positivos, são, crescentemente, adotadas e passam a 

integrar a vida cotidiana, superando a resistência inicial para se tornar parte intrínseca das 

atividades, de forma que passam a ser aceitas socialmente. 

                                                 

266 (...) SENTENÇA DACTYLOGRAPHADA – Permissão na vigência do Codigo de Processo Civil. Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo. Aggravo (sic) N. 16.808; Relator: Affonso de Carvalho. 27/08/1930. RT 

75/253. “(...) Necessario no entretanto que a sentença figure como escripta e assinada pelo juiz, para garantir a 

sua authenticidade e assegurar o seu sigilo. A autheticidade vem da assinatura e o sigilo da escripta própria. (...) 

Mas esse sigilo e autheticidade não se obtem somente quando o juiz lança a decisão por intermédio da pena. 

Consegue mantel-as usando a dactylographia E é como se vinha praticando e presentemente ainda se pratica em 

nosso foro. (...)”.  

SENTENÇA - Dactylographia – Pretendida nulidade em vista do Código de Processo Civil. Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo. Terceira Câmara. Aggravo (sic) N. 16.886. 27/09/1930. RT 75/100.  
267 BESSONE, Darcy. Testamento cerrado dactilografado. Validade. Revista dos Tribunais Revista dos 

Tribunais 228/57, outubro de 1954. 
268 COELHO, Fabio Ulhoa. Judiciário brasileiro ainda reluta a avanços tecnológicos. Disponível em 

http://www.conjur.com.br/2007-set-08/judiciario_ainda_reluta_avancos_tecnologicos (Acessado em 

14/01/2013). 
269 Nesse sentido o artigo de Leonardo Cesar de Agostini acerca dos riscos na mecanização de decisões judiciais. 

[AGOSTINI, Leonardo Cesar. A mecanização dos atos judiciais e seus perigos para o acesso à justiça. 

Disponível em <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/6068-6060-1-PB.pdf> (Acessado em 

03/08/2013)]. 
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Concluímos, portanto, que no negócio jurídico feito por sistema de inteligência 

artificial o agente é o titular do sistema que lhe delega a parte do processo cognitivo, sendo 

certo que essa conduta é reconhecida socialmente como apta a gerar efeitos jurídicos. 

Consequentemente, parece correto afirmar que os negócios formados por meio do uso 

de sistemas de inteligência artificial, tanto por uma ou por todas as partes, são jurídicos, ou 

seja, existem no nosso ordenamento jurídico. 

Isso, no entanto, não é a resposta para todos os questionamentos que surgem com o 

uso dos sistemas de inteligência artificial nos contratos. A existência do negócio não implica, 

necessariamente, a sua validade nem a sua eficácia. 

Ocorre que, apenas com a mudança do enfoque pelo qual se analisa o problema, há 

considerável melhora nas soluções propostas para os principais problemas enfrentados nos 

contratos formados por meio de sistemas de inteligência artificial. 

Como pode se notar nos trabalhos de doutrina estrangeira sobre o assunto, a 

preocupação com a quebra do vínculo de previsibilidade do resultado da atuação dos sistemas 

automatizados, leva à conclusão de que o atual ordenamento jurídico não está equipado para 

lidar com essa problemática, razão pela qual são propostas soluções heterodoxas como a 

atribuição de personalidade jurídica a esses sistemas, a aplicação do regramento dispensado 

ao contrato de mandato, a atribuição de posturas intencionais aos objetos e até mesmo a 

comparação dos efeitos decorrentes de sua conduta aos negócios conduzidos por escravos no 

direito romano. 

O que transparece nessas soluções, porém, mais do que as limitações do ordenamento 

jurídico para lidar com esses problemas, é a dificuldade de compreensão sistematizada do 

negócio jurídico e dos seus vícios. 

Não se nega que as normas do ordenamento jurídico vigente não anteciparam 

situações como as ora enfrentadas diante dos sistemas automatizados e dos sistemas de 

inteligência artificial. 

Tampouco se questiona que é possível dar tratamento específico à matéria por meio de 

alteração legislativa que regulamente a atuação de sistemas de inteligência artificial, inclusive 

no que tange à formação de contratos. 
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Assim, por exemplo, digno de nota que nos Estados Unidos da América adotou-se 

solução legislativa que, de forma bastante direta, impõe o ônus de antecipação das possíveis 

consequências do uso desses sistemas sobre aquele que decida fazer uso dos mesmos. 

O chamado Electronic Transacions Act (“UETA”), é uma lei modelo que já foi 

adotada por quase todos os estados norte-americanos, exceção feita apenas aos estados de 

Washington, Illinois e New York. A lei foi elaborada em 1999 e contém a seguinte definição 

de agente eletrônico:  

“Agente eletrônico” significa um programa de computador ou meio eletrônico ou 

qualquer outro automatizado usado independentemente para iniciar uma ação ou 

responder a arquivos eletrônicos ou atos, no todo ou em parte, sem revisão ou ação 

por um indivíduo270. 

Nesse sentido, muito embora à época da sua promulgação o uso de sistemas de 

inteligência artificial não fosse corriqueiro, os autores da lei já antecipavam essa 

possibilidade, de sistemas automatizados e independentes: 

Embora essa lei siga o paradigma de que um agente eletrônico é capaz de agir 

apenas dentro das estruturas técnicas da sua programação prévia, é concebível que 

dentro da vida útil dessa lei agentes eletrônicos sejam criados com a capacidade de 

agir autonomamente e não apenas automaticamente. Assim, por meio de 

desenvolvimentos em inteligência artificial um computador pode ser capaz de 

‘aprender por experiência, alterar as instruções de sua própria programação e até 

criar novas instruções’ (Allen e Widdison (Allen et al., 1996, p. 25)). Se tais 

desenvolvimentos ocorrerem, os tribunais poderão definir agentes eletrônicos de 

forma a reconhecer essas novas capacidades271. 

                                                 

270 Tradução livre de: “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” [FRY, Patricia B. et al. Uniform Electronic Transactions Act (1999). 

p. 8. Disponível em <http://www.uniformlaws.org/shared/docs/electronic%20transactions/eta1299.pdf> 

(Acessado em 12/10/2013)]. 
271 Tradução livre de: While this Act proceeds on the paradigm that an electronic agent is capable of performing 

only within the technical structures of its preset programming, it is conceivable that, within the useful life of this 

Act, electronic agents may be created with the ability to act autonomously, and not just automatically. That is, 

through developments in artificial intelligence, a computer may be able to “learn through experience, modify the 

instructions in their own program, and even devise new instructions” (Allen and Widdison (Allen et al., 1996, p. 

25)). If such developments occur, courts may construe the definition of electronic agent accordingly, in order to 
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Ainda segundo a lei modelo norte-americana, as ações dos sistemas programados e 

usados pelas pessoas, obrigam essas pessoas independentemente de elas terem ou não 

supervisionado ou revisado uma determinada transação. 

Há, assim, solução legislativa272 que claramente optou pela previsibilidade e 

objetividade na imputação da responsabilidade, impondo àquele que tem melhor possibilidade 

de controlar os resultados a responsabilidade pela conduta dos sistemas. 

Também Portugal previu legislativamente a possibilidade de contratação sem a 

intervenção humana no artigo 33º da Lei do Comércio Eletrónico (Decreto Lei 7/2007, de 7 

de janeiro). 

Assim, dispõe o texto da lei portuguesa273: 

1 - À contratação celebrada exclusivamente por meio de computadores, sem 

intervenção humana, é aplicável o regime comum, salvo quando este pressupuser 

uma actuação.  

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. 

Da mesma maneira como ocorreu com a legislação norte-americana, o texto da lei 

portuguesa não foi desenvolvido para lidar com sistemas de inteligência artificial, mas, na 

verdade, tendo em mente os sistemas de Electronic Data Interchange274, que permitem a 

                                                                                                                                                         

recognize such new capabilities” [FRY, Patricia B. et al. Uniform Electronic Transactions Act (1999). p. 8. 

Disponível em <http://www.uniformlaws.org/shared/docs/electronic%20transactions/eta1299.pdf> (Acessado 

em 12/10/2013)] 
272 Cumpre notar que há, ainda, nos Estados Unidos da América outra lei modelo, denominada Uniform 

Computer Information Transaction Act, que possui disposições muito similares sobre agentes eletrônicos. Essa 

lei, no entanto, foi adotada apenas em dois estados. 
273 ROCHA, Manuel Lopes. et. al. Leis da Sociedade da Informação Comércio Eletrônico. Coimbra: Coimbra 

Editora: 2008. p. 325. 
274 Vide subcapítulo 1.4 
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automatização do processo de contratação, sem, no entanto, a autonomia dos sistemas de 

inteligência artificial275. 

Não obstante não ter sido esse o tipo de relação visado pela lei portuguesa, não há 

dúvida que o texto legal se aplica às relações realizadas por meio de uso de sistemas de 

inteligência artificial, na medida em que essa também é uma “contratação celebrada 

exclusivamente por meio de computadores, sem intervenção humana”. 

Nesse sentido, a legislação portuguesa adota solução similar à norte-americana, com a 

ressalva, no entanto, de permitir a aplicação das disposições relativas ao erro previstas no 

Código Civil. 

Alternativas legislativas mais complexas também foram propostas, como a atribuição 

de personalidade jurídica a esses sistemas, aliada à criação de um registro central, análogo a 

uma junta comercial276. 

Segundo essa proposta, os sistemas receberiam atribuição patrimonial a qual seria 

devidamente registrada nessa autoridade central, de forma que a atuação do sistema seria 

limitada ao patrimônio que lhe foi atribuído por seu titular. 

Em certa medida o sistema passaria a funcionar como uma sociedade limitada, uma 

vez que poderia atuar livremente dentro dos limites patrimoniais que lhe foram estabelecidos 

por seu titular. 

Outra medida similar a essa é a proposta de limitar a responsabilidade do titular do 

agente a um valor previamente depositado por esse ou atribuído a uma sociedade criada com o 

fim específico de ser conduzida pelo sistema de inteligência artificial277. 

                                                 

275 ROCHA, Manuel Lopes. et. al. Leis da Sociedade da Informação Comércio Eletrônico. Coimbra: Coimbra 

Editora: 2008. p. 328 
276 ANDRADE, Francisco et al. Contracting agents: legal personality and representation. Artificial Intelligence 

and Law, vol. 15, 2007. p. 357/373. 
277 SARTOR, Giovanni. Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of 

software agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 253/290. 
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Nesse contexto, não parece oportuno adentrar no debate das vantagens e desvantagens 

de cada uma dessas propostas soluções legislativas, uma vez que essas foram citadas para 

ilustrar as alternativas buscadas para responder ao problema ora analisado. 

Mais importante nesse trabalho do que debater as vantagens e desvantagens de 

propostas de alterações no ordenamento vigente, é demonstrar que os problemas citados na 

doutrina estrangeira podem ser enfrentados sem alterações na legislação278, desde que sejam 

analisados sistematicamente segundo os planos da existência, validade e eficácia. 

Voltando ao debate proposto na doutrina estrangeira, é possível notar que a análise 

feita naqueles trabalhos279 inicia-se, via de regra, pela investigação de qual enfoque sobre o 

negócio jurídico deve ser aplicado: objetivo ou subjetivo. Contudo, como já defendido, essa 

análise não é o ponto adequado para o início da investigação, que deve começar pelo plano de 

existência do negócio jurídico. 

É importante ressalvar, no entanto, que o presente trabalho foi desenvolvido anos após 

os trabalhos doutrinários estrangeiros, o que representa diferença – e vantagem – sensível no 

que tange a assunto envolvendo tecnologia da informação. 

Isso porque, muitos dos trabalhos de doutrina estrangeira foram desenvolvidos em 

época na qual o uso da tecnologia de inteligência artificial no âmbito comercial e contratual 

ainda não era difundia como já se constata atualmente, de forma que a investigação no plano 

da existência só poderia ser feita de forma hipotética. 

Não obstante essa ressalva, não se pode negar que essa diferença de enfoque já 

dificulta sobremaneira encontrar soluções adequadas e harmônicas com o ordenamento 

                                                 

278 O que não significa dizer que alterações legislativas não possam para aprimorar o regramento desse tipo de 

situação. Ocorre que o escopo do presente estudo é buscar soluções diante do ordenamento vigente, razão pela 

qual não se discutirá sobre possíveis alterações na legislação vigente. 
279 SARTOR, Giovanni. Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of 

software agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 253/290. 

DAHIYAT, Emad Abdel Rahim. Intelligent agents and contracts: Is a conceptual rethink imperative? Artificial 

Intelligence and Law, vol. 15, 2007. p. 375/390. 

ANDRADE, Francisco et al. Contracting agents: legal personality and representation. Artificial Intelligence 

and Law, vol. 15, 2007. p. 357/373. 

WEITZENBOCK, Emily. Good faith and fair dealing in contracts formed and performed by electronic agents. 

Artificial Intelligence and Law, vol. 12, 2004. p. 83/110. 
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vigente, uma vez que se tenta demonstrar a existência desses negócios com base em 

argumentos que se referem à sua validade. 

Assim, segundo a análise da doutrina estrangeira conclui-se que a teoria objetiva é 

superior à subjetiva, mas critica-se que mesmo essa teoria não seria ideal, porque seria difícil 

definir o que seria considerado “razoável” para que se pudesse determinar se a parte que 

confiou na formação do contrato o fez em boa-fé porque não sabia que não havia verdadeira 

intenção da contraparte em formar o contrato280. 

No entanto, como será discutido de forma mais aprofundada281, essa é uma análise que 

deve ser feita nos casos em que se alega a existência de erro, ou seja, no plano da validade, e 

não quando se procura determinar se o negócio gerará ou não efeitos jurídicos (plano da 

existência). 

O mesmo pode ser dito sobre a crítica de inadequação do regramento desenvolvido 

para lidar com o paradigma de negociação face a face282, bem como sobre a redução da 

possibilidade de reconhecimento de vícios de consentimento283 e sobre o ônus que recai sobre 

a pessoa que faz uso do sistema de inteligência artificial284. 

Parece-nos, portanto, que, uma vez constatada a existência desses contratos formados 

por meio de sistemas de inteligência artificial, a análise deve passar a se focar nas situações 

em que as normas atinentes aos vícios de consentimento podem ser aplicadas, bem como se 

há peculiaridades na aplicação desses institutos nos casos em que se verifica o uso dessa nova 

tecnologia. 

                                                 

280 DAHIYAT, Emad Abdel Rahim. Intelligent agents and contracts: Is a conceptual rethink imperative? 

Artificial Intelligence and Law, vol. 15, 2007. p. 385/387.  
281 Vide subcapítulo 3.4.1. 
282 DAHIYAT, Emad Abdel Rahim. Intelligent agents and contracts: Is a conceptual rethink imperative? 

Artificial Intelligence and Law, vol. 15, 2007. p. 385/387; 
283 SARTOR, Giovanni. Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of 

software agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 253/290. O autor baseia-se no trabalho do 

filósofo Daniel Dannet acerca das três posturas (física, de projeto e intencional) para defender que os sistemas de 

inteligência artificial podem ser reconhecidos como possuidores de intenção (dentro do conceito de intenção 

estabelecido pelo filósofo), o que seria superior à teoria objetiva. 
284 A ANDRADE, Francisco et al. Contracting agents: legal personality and representation. Artificial 

Intelligence and Law, vol. 15, 2007. p. 357/373; 
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Trata-se de uma diferença sutil, que, no entanto, permite responder adequadamente – e 

propor soluções – às críticas feitas pela doutrina estrangeira. Enquanto naqueles trabalhos se 

preocupava em demonstrar uma regra (a atribuição de efeitos jurídicos a negócios jurídicos 

formados por meio de sistemas de inteligência artificial), no presente caso visamos a 

investigar as exceções (em quais situações – se houver – é possível anular negócios com 

fundamento em alegação de vício de consentimento). 

Nesse contexto, é importante ressaltar que as críticas expostas nos trabalhos da 

doutrina estrangeira são pertinentes. Assim, deve se levar em consideração que as teorias 

sobre os vícios de consentimento foram desenvolvidas a partir de paradigmas distantes dessa 

nova realidade, especialmente no que tange ao processo decisório que leva à declaração de 

vontade, razão pela qual ela pode se mostrar particularmente desafiadora. 

Note-se que todas as  construções teóricas sobre os vícios de consentimento são 

desenvolvidas, em alguma medida, a partir da análise da formação da vontade dos 

contratantes acerca do negócio jurídico a ser formado e a dissociação dessa com a declaração 

de vontade. 

No entanto, como já visto, nos contratos formados por meio de uso de sistemas de 

inteligência artificial existe imprevisibilidade sobre o resultado da atuação dos sistemas, o que 

dificulta a aferição da vontade do seu titular. 

Além disso, por se tratar de um sistema e não de uma pessoa, identificar eventual 

disparidade entre a vontade e a declaração dessa vontade traz dificuldades no campo 

probatório – se é que pode existir disparidade entre vontade e declaração quando se trata de 

um sistema. 

Diante disso, é imprescindível traçar breves considerações sobre as teorias 

desenvolvidas para definir e explicar o negócio jurídico, para que se possa propor soluções no 

âmbito dos vícios de consentimento. 
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3.3. Teorias sobre o negócio jurídico – Plano da validade 

Para que se possa analisar adequadamente o plano da validade e, por consequência, o 

regramento dos vícios de consentimento, é importante compreender a teoria adotada pelo 

ordenamento jurídico vigente para explicar o negócio jurídico. 

Dessa forma, tendo em vista que as diferentes teorias sobre o negócio jurídico 

enfatizam em maior ou menor medida o papel da vontade subjetiva na formação do negócio 

jurídico, é preciso compreender qual foi a adotada pela legislação vigente para que se possa 

determinar, com clareza, quais os requisitos para que a formação da vontade que leva ao 

negócio jurídico possa ser considerada viciada e, consequentemente, o negócio seja anulado. 

3.3.1. Teorias subjetivistas 

Nesse contexto, cumpre iniciar a análise pela teoria da vontade285, também chamada 

por alguns doutrinadores de teoria da vontade real286, da qual o maior expoente é Savigny, e 

que consagra a vontade do indivíduo como a fonte dos efeitos jurídicos do negócio287. 

Segundo essa teoria, a vontade é o elemento fundamental do negócio jurídico, sua 

fonte legitimadora e a razão pela qual o negócio passa a ser obrigatório, ou seja, não é o 

Estado ou a lei que geram os efeitos jurídicos, mas a vontade da parte de se obrigar que leva a 

este resultado. 

Dessa forma, no contexto desse regramento, a vontade individual se sobrepõe à lei, 

uma vez que o indivíduo está acima do Estado e, portanto, os seus desejos suplantam os 

interesses impostos pela autoridade governamental. 

                                                 

285 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 4. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 317. 
286 THEODORO JÚNIOR, Humberto; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código 

civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : 

Forense , 2007. p. 22 
287 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Teoria Geral do Negócio Jurídico. São Paulo: Atlas, 1991. p. 34 

MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 1995, Vol. 1 p. 40/44. 
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Assim, diante dessa preponderância soberana da vontade, por consequência lógica, 

não se admite que exista qualquer discrepância entre a vontade e a sua declaração, de forma 

que o erro, o vício de vontade caracterizado pela divergência inadvertida entre o que é querido 

e o manifestado, é admitido independentemente de qualquer outro elemento. 

Nesse sentido, segundo a teoria da vontade, havendo dissociação entre a vontade real e 

a declaração de vontade, não vale nem uma nem outra; o negócio será nulo, ressalvado o caso 

de reserva mental288. 

Muito embora a teoria da vontade possua forte respaldo teórico, é inegável que o 

extremismo subjetivo causa problemas de ordem prática e não se coaduna com a evolução de 

valorização dos elementos sociais. 

Diante disso, surgiram outras teorias que, embora de natureza subjetivista, 

caminhavam para modular esse elemento, de forma a limitar as situações em que se admitia a 

nulidade do negócio pela dissociação entre a vontade e a declaração, ou, ao menos, indenizar 

a parte prejudicada pela anulação do negócio. 

Essa limitação, em última análise, garantia maior estabilidade ao negócio jurídico, 

prestigiando os interesses sociais de estabilidade, previsibilidade e regular circulação de bens 

e direitos. 

Assim, a teoria da culpa in contrahendo de Ihering introduz a possibilidade de o 

declaratário, no caso de culpa ou dolo do declarante, obter indenização pelos danos incorridos 

pela nulidade do negócio289. 

Seguindo na evolução das teorias de caráter subjetivista, desenvolveu-se a teoria da 

responsabilidade 290, segundo a qual, caso o erro ocorra em decorrência de culpa (ou dolo) do 

                                                 

288 ANDRADE, Manuel A. Domingues. Teoria Geral da Relação Jurídica. Vol II. Facto Jurídico, em Especial o 

Negócio Jurídico. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 155. 
289 ANDRADE, Manuel A. Domingues. Teoria Geral da Relação Jurídica. Vol II. Facto Jurídico, em Especial o 

Negócio Jurídico. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 156/157. 
290 ANDRADE, Manuel A. Domingues. Teoria Geral da Relação Jurídica. Vol II. Facto Jurídico, em Especial o 

Negócio Jurídico. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 157/158 
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declarante, não poderá ser anulado pelo alegado erro e, assim, o negócio será considerado 

válido. 

Há, ainda, vertente mais restrita que exige a demonstração da boa-fé do declaratário291, 

de forma que para que o erro seja apto a invalidar o negócio jurídico, há que se demonstrar 

não apenas que o erro não decorreu de culpa do declarante, mas, também, que o declaratário 

não agiu de boa-fé. 

Em ambas as vertentes da teoria da responsabilidade, a lógica por trás do regramento é 

impor à pessoa que possui maior controle sobre o desfecho dos fatos – o declarante – a maior 

parcela de responsabilidade pela precisão de suas declarações, ou seja, aquele que melhor 

pode controlar eventuais equívocos está obrigado a agir de forma diligente para evitar 

declarações dissociadas de sua vontade, sob pena de não poder anular o negócio. 

Essas teorias (vontade, culpa in contrahendo e responsabilidade), como dito, podem 

ser consideradas como teorias de caráter subjetivista e exerceram grande influência nos 

ordenamentos jurídicos do século XIX e início do século XX, em variados graus de 

modulação, sendo digno de nota que foram adotadas pelo Código Civil francês e, também, 

pelo Código Civil brasileiro de 1916. 

Assim, verifica-se que as legislações influenciadas pela teoria subjetivista visam a 

preservar a vontade livre e consciente, dando à vontade interna prevalência sobre a vontade 

declarada. 

Essa preferência, por sua vez, reflete diretamente no regramento do erro, uma vez que 

permitem negar validade a negócios jurídicos independentemente da percepção da declaração 

pela contraparte, bastando que se verifique o defeito na formação da vontade do declarante. 

Como comenta a doutrina brasileira sobre o regramento do erro àquela época292: 

                                                 

291 ANDRADE, Manuel A. Domingues. Teoria Geral da Relação Jurídica. Vol II. Facto Jurídico, em Especial o 

Negócio Jurídico. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 157/158 
292 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 8 ed. Rio de de Janeiro: Freitas Lopes, 1996. Vol. 1. 

p. 444. 
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"Assim, de acordo com a concepção subjetiva, o erro é admitido de um modo 

completo, por se ter em vista principalmente a segurança daquele que manifestou a 

vontade. Se esta não corresponde realmente ao que o declarante pretendeu dizer, o 

ato está viciado, e o manifestante não pode ser prejudicado.” 

Dessa forma, segundo o regramento adotado pelo Código Civil de 1916, que adotou 

teoria subjetivista, prevalecia a vontade do declarante. Essa prevalência, contudo, foi 

relativizada293, restringindo os casos de reconhecimento da invalidade, seja em razão das 

dificuldades de ordem prática de prova da vontade interna, seja pela necessidade de garantir 

maior estabilidade ao negócio jurídico e respeito à boa-fé. 

Como bem notou a doutrina brasileira294: 

“doutrina e a jurisprudência contribuíram, de forma sensível, para moderar um 

possível excesso de subjetivismo. Os autores posteriores ao Código, a começar por 

Clóvis, apesar do silêncio da lei, sempre incluíram entre os pressupostos para a 

anulação a circunstância de o erro não provir de culpa do próprio declarante. 

Também a jurisprudência pode ser considerada unânime ao exigir a escusabilidade. 

Silvio Rodrigues chega mesmo a dizer que, implicitamente, a jurisprudência exige o 

reconhecimento, ou a possibilidade de reconhecimento, do erro, por parte do outro 

contratante, a fim de que o ato seja anulado.” 

Não obstante a relativização da teoria subjetivista no Código Civil de 1916, o fato é 

que o foco individualista da teoria subjetivista passou a ser alvo de críticas. Em primeiro 

lugar, como dito, essa solução não dá a adequada proteção à segurança dos negócios jurídicos 

e à estabilidade social. 

Ademais, a prevalência da vontade interna sobre a vontade declarada causa sérias 

dificuldades práticas para identificar a real vontade do declarante e determinar se essa se 

mostrava dissociada da vontade declarada. 

                                                 

293 Nesse sentido RODRIGUES, Silvio. Dos Vícios de Consentimento. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1982. 

p. 62/65 
294 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico. Existência, Validade e Eficácia. 4ª ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2002. p. 114/115. 
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3.3.2. Teorias objetivistas 

Em razão dessas críticas e limitações, abriu-se a oportunidade para o desenvolvimento 

de resposta alternativa, materializada em teorias nas quais prevalece o elemento objetivo do 

negócio jurídico e, assim, a vontade declarada ganha prioridade em relação à vontade interna 

da parte, de forma a preservar a estabilidade social e a segurança do negócio jurídico295. 

Dentre essas teorias objetivistas, destaca-se, primeiramente, a teoria da declaração, 

segundo a qual - em sua modalidade primitiva e extrema296 – o negócio jurídico vale 

conforme os termos precisos da declaração, pouco importando se há divergência com a 

vontade do declarante297. 

Essa vertente, segundo a doutrina portuguesa298, remonta às fases mais primitivas da 

evolução dos sistemas jurídicos, não foi adotada com esses contornos em nenhuma legislação 

moderna e não é defendida na doutrina. 

No entanto, na sua modalidade atenuada, a teoria da declaração mostra-se uma solução 

razoável, segundo a qual “a declaração deve ser interpretada com o sentido que o declaratário 

razoavelmente lhe atribui (...) em face dos termos dela e das circunstâncias concomitantes que 

conheceu ou devia conhecer se tivesse procedido com diligência (...) (sentido objetivo)”299. 

Contudo, assim como ocorre no caso da teoria da vontade, a teoria da declaração não 

se mostra adequada, mesmo em sua vertente atenuada, uma vez que impõe a validade do 

negócio mesmo em situações nas quais o declarante encontra-se em situação de inferioridade 

diante de conduta do declaratário que se aproveita de seu equívoco. 

                                                 

295 MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Teoria Geral do Negócio Jurídico. São Paulo: Atlas, 1991. p. 27 
296 Nesse sentido, vale notar que historicamente a teoria da declaração é a primeira a surgir, mas o advento do 

consensualismo a deixou relegada a segundo plano PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de 

Direito Privado. Parte Geral. T. IV. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 318. 
297 ANDRADE, Manuel A. Domingues. Teoria Geral da Relação Jurídica. Vol II. Facto Jurídico, em Especial o 

Negócio Jurídico. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 158.  
298 ANDRADE, Manuel A. Domingues. Teoria Geral da Relação Jurídica. Vol II. Facto Jurídico, em Especial o 

Negócio Jurídico. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 158.  
299 ANDRADE, Manuel A. Domingues. Teoria Geral da Relação Jurídica. Vol II. Facto Jurídico, em Especial o 

Negócio Jurídico. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 159. 
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Portanto, da mesma forma como ocorre com a teoria da vontade, a teoria da declaração 

desconsidera totalmente os interesses de uma das partes do negócio jurídico, o que leva a 

resultados que não se alinham com os princípios do ordenamento em que se insere. 

Dessa forma, propôs-se nova teoria que contemplasse tanto os interesses do declarante 

como os do declaratário, chamada de teoria da confiança, a qual, como evidenciado pelo 

nome, prestigia a confiança depositada pelo declaratário na declaração emitida pelo 

declarante. 

Como já dito anteriormente, é de extrema relevância que o ordenamento jurídico 

prestigie e proteja a estabilidade social e a segurança da relação jurídica, de forma que é 

fundamental que se tutele de forma adequada a confiança depositada pelas pessoas nas 

declarações que lhes são feitas. 

Ao mesmo tempo, não se pode admitir que essa confiança seja abusada e levada a 

extremos, nos quais o declarante fique refém de seu equívoco, sem que haja razões relevantes 

para se impor a validade do negócio. 

Em qualquer sociedade civilizada o padrão de comportamento é o estrito cumprimento 

das obrigações assumidas, ou seja, sempre se espera que o que foi prometido será executado, 

razão pela qual, via de regra, declarações de vontade despertam a confiança de seus 

destinatários de que serão realizadas conforme externadas. 

Ademais, o outro lado dessa confiança conduz à expectativa de que a conduta dos 

envolvidos se dê segundo os preceitos da boa-fé, de forma que cada parte, tomando 

conhecimento de algum equívoco, não se aproveite disso para prejudicar a contraparte. 

Essa confiança é um bem extremamente precioso e que deve ser adequadamente 

tutelado pelo ordenamento jurídico, uma vez que a sua ausência pode impor obstáculos para a 

normal circulação de riquezas na sociedade e, assim, limitar a utilidade de um dos principais 

instrumentos de interação e estabilização social – o negócio jurídico. 
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Portanto, a teoria da confiança acrescenta à teoria da declaração a necessidade de 

demonstrar que o erro era passível de ser reconhecido pelo declaratário ou, colocado de outra 

forma, não se anula o negócio quando o erro era imperceptível ao declaratário300. 

Apenas nos casos em que o declaratário sabia – ou devia saber – do erro é que pode 

haver nulidade. O conceito é similar ao da teoria da responsabilidade, mas na teoria da 

confiança se propõe a sua aferição a partir de elementos determinados de forma objetiva, ou 

seja, a “interpretação [da declaração] não visa descobrir o que seu autor eventualmente 

queria, mas a apurar a maneira como uma pessoa normal, de acordo com os princípios da 

boa fé, a entenderia”301. 

Analisando-se as teorias sobre o negócio jurídico e, por conseguinte, a forma como 

elas tratam os vícios de consentimento, é possível organizá-las segundo uma escala que possui 

em seus extremos a teoria da vontade e a teoria da declaração e, entre esses pontos, as teorias 

da culpa in contrahendo, da responsabilidade e da confiança, nessa ordem, em grau 

decrescente de subjetividade. 

Assim, a evolução das teorias sobre esse assunto levou à tentativa de se encontrar o 

equilíbrio entre a necessidade de se proteger os interesses individuais do declarante com os 

interesses coletivos de segurança, estabilidade e previsibilidade. 

É digno de nota que a busca desse equilíbrio não representa a existência de uma 

solução ideal a priori. Não há dúvidas que dentro do contexto de cada ordenamento jurídico 

algumas soluções se mostram mais adequadas que outras, mas não se pode negar que parte 

das alterações e ajustes nas teorias reflete os diferentes contextos históricos e sociais em que 

se inserem esses movimentos302. 

                                                 

300 RODRIGUES, Silvio. Dos Vícios de Consentimento. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1982. p. 13 
301 RODRIGUES, Silvio. Dos Vícios de Consentimento. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1982. p. 12 
302 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 4. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 316. 
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O legislador brasileiro, por exemplo, no Código Civil de 1916 adotava a teoria da 

vontade – em que pese ter sido limitada pela doutrina e jurisprudência303. Dessa forma, muito 

embora o texto legal não fosse expresso a esse respeito, a doutrina e a jurisprudência sempre 

impuseram o requisito da escusabilidade, chegando parte da doutrina a exigir o elemento da 

cognoscibilidade do erro pelo destinatário da declaração304. 

3.3.3. A teoria adotada pelo Código Civil de 2002 

O Código Civil de 2002 evolui sensivelmente em relação ao Código Civil de 1916 no 

que tange ao regramento dos defeitos dos negócios jurídicos, passando a contemplar o 

regramento da lesão e do estado de perigo. 

No entanto, em que pese a enorme evolução doutrinária e jurisprudencial sobre a 

distinção entre invalidade e ineficácia, o Código Civil de 2002 repetiu o seu antecessor e, 

equivocadamente, agrupou sob a mesma denominação os vícios de consentimento (erro, dolo, 

coação, lesão e estado de perigo) e o vício social (fraude contra credores)305. 

No entanto, não obstante esse equívoco conceitual de agrupamento de categorias 

diversas sob a mesma denominação e sob o mesmo regramento de anulabilidade306, no que 

tange à teoria sobre o negócio jurídico, verifica-se que foi adotada a teoria da confiança pelo 

novo código, a qual permeia o regramento desses institutos. 

Assim, nota-se que o Código Civil de 2002 inovou na redação do artigo que trata do 

erro, que passou a dispor que “Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as 

                                                 

303 Não se pode ignorar que há parte da doutrina que discorda que o Código Civil tenha adotado a teoria da 

vontade (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. IV. São 

Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 318.) 
304 Vide nota 301 acima. 
305 THEODORO JÚNIOR, Humberto; Teixeira, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código 

civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : 

Forense , 2007. p. 4. 
306 Como bem anotado pela doutrina, impor aos casos de fraude contra credores a pena de anulabilidade causa 

problemas lógicos de aplicação da teoria e dificuldades práticas para solução de problema. THEODORO 

JÚNIOR, Humberto; Teixeira, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código civil - livro 3 - dos 

fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : Forense , 2007. p. 

5/21 
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declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de 

diligência normal, em face das circunstâncias do negócio” (grifo nosso). 

Dessa forma, o legislador incluiu na redação do dispositivo legal o trecho destacado, o 

que, por sua vez, causou dúvida doutrinária acerca da correta interpretação do texto legal, uma 

vez que não resta claro se é destinado ao declarante ou ao declaratário. 

Isso porque, como dito anteriormente, a tradição do ordenamento jurídico brasileiro 

impunha a escusabilidade do erro como requisito para a anulabilidade do negócio jurídico, em 

que pese a ausência de texto normativo nesse sentido, de forma que a alteração da redação do 

artigo poderia representar a consolidação e codificação desse entendimento. 

Esse, inclusive, é o entendimento daqueles que estiveram envolvidos no processo 

legislativo do Código Civil de 2002307: 

"O artigo 136, diversamente do que pareceu a alguns, não adotou - como adotava o 

Anteprojeto parcial originário - o critério da cognoscibilidade do erro pela outra 

parte, como se verifica no Código italiano (art. 1.428), seguido, nesse ponto, pelo 

Código Civil português de 1967 (art. 247.o). De fato, ao estabelecer o citado 

dispositivo que 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, essa pessoa é a parte que 

erra. Explicitou-se, portanto, a necessidade de que o erro seja escusável, adotando-se 

um padrão abstrato - o vir medius - para a aferição da escusabilidade" 

(...) 

"Como se vê, páginas atrás, na "Análise das Observações do Prof. Couto e Silva à 

Parte Geral do Anteprojeto de Código Civil", no Anteprojeto parcial originário, que 

apresentei em 1970, o artigo correspondente ao 136 acima referido, era o 147, e, 

nele, se exigia, para que o erro substancial desse margem à anulação do negócio 

jurídico, que fosse escusável quanto ao declarante, e reconhecível pela outra parte. A 

maioria, porém, da Comissão Elaboradora e Revisora não acolheu essa proposta. Em 

razão disso, no Anteprojeto de 1972, deu-se a seguinte redação ao artigo 

correspondente (o 138): ‘Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as 

declarações de vontade emanarem de erro substancial. Parágrafo único. Não se 

                                                 

307 MOREIRA ALVES, José Carlos. A Parte Geral do Projeto de Código Civil Brasileiro - Subsídios Históricos 

para o Novo Código Civil Brasileiro. 2ª Ed. aumentada. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 114/116 e nota de rodapé. 
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considera erro substancial o que poderia ser percebido por pessoa de diligência 

normal, em face das circunstâncias do negócio.’ 

"O parágrafo único mantinha, somente, o requisito da escusabilidade do erro, uma 

vez que, evidentemente, só a negligência do declarante é que poderia descaracterizar 

o erro substancial. Sucede, porém, que, na publicação do Anteprojeto de 1973 - 

possivelmente por erro datilográfico resultante da identidade de expressões ("erro 

substancial") encontradas na parte final do caput e na parte inicial do parágrafo - o 

texto do art. 136 (que reproduzia o teor do art. 138 do Anteprojeto de 1972), em seu 

caput, não se deteve, como seria o certo, nas palavras finais "erro substancial", mas 

prosseguiu incorporando a parte final do parágrafo único ("que poderia ser 

percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio") 

(...) 

“Quando da revisão final, que deu margem ao Projeto de 1975, atentou-se para a 

repetição, no caput e no parágrafo, das mesmas palavras finais, e, tendo sido 

observado que havia contradição entre eles, procurou-se eliminá-la. E aí ocorreu 

outro equívoco: ao invés de se retirar do caput o apêndice que nele equivocadamente 

ingressara, suprimiu-se o parágrafo único. Não se notou que a manutenção das 

palavras finais do texto do art. 136 modificava o seu sentido, pois esse dispositivo 

assim ficava redigido: ‘Art. 136. 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’. 

"Ora, a pessoa de diligência normal, nesse contexto, só pode ser a parte que recebe a 

declaração de vontade, pois, se ela se referisse ao declarante, ter-se-ia o absurdo de o 

dispositivo estabelecer, como requisito para a anulabilidade do negócio jurídico, que 

o erro substancial seja inescusável, que a tanto corresponde o erro substancial que 

poderia ser percebido pelo declarante, se tiver diligência normal, em face das 

circunstâncias do negócio.  

"Portanto, pelo texto do art. 136 do Projeto de 1975, como resultou dessa cadeia de 

lapsos, não se exige que a escusabilidade do erro substancial possa ser reconhecida 

pela parte a que a declaração de vontade se dirige, mas se retornou ao critério da 

cognoscibilidade do erro por esta". 

Não obstante esse relato do histórico legislativo, não se pode olvidar que a intenção do 

redator da lei não recebe grande relevância hermenêutica para fins de sua interpretação, sendo 

certo que o texto do dispositivo, nesse caso, parece acolher a cognoscibilidade do erro pelo 

declaratário como requisito para a anulabilidade do negócio jurídico. 
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Tanto isso é verdade que parte da doutrina interpreta essa alteração inserida na redação 

do o art. 138 como elemento que demonstra que o novo Código Civil adotou a teoria da 

confiança para reger o regramento do negócio jurídico308. 

Por outro lado, há parte da doutrina que defende que o texto do artigo 138 não impõe a 

cognoscibilidade como requisito imprescindível para a configuração do erro, mas, em 

verdade, exigiria, tão somente, a escusabilidade do erro309: 

“O Código Civil optou por incluir como elemento completante do suporte fáctico do 

erro invalidante (substancial) a circunstância de que possa ser percebido por pessoa 

de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio (art. 138, in fine). Com 

a adoção dessa norma, o Legislador Civil inseriu no conceito de erro invalidante um 

novo elemento subjetivo absolutamente despiciendo, a nosso ver, que apenas 

constitui um complicador que acarreta várias questões que só dificultam a aplicação 

da espécie (...) Em nosso entendimento, a norma do art. 138 tem a escusabilidade, 

não a recognoscibilidade, como elemento essencial à configuração (...) De modo 

algum a norma adotou o reconhecimento do erro pelo outro figurante como 

elemento tipificador do erro invalidante” 

Dessa forma, se por um lado há os esclarecimentos do histórico legislativo, bem como 

a tradição jurídica de nosso ordenamento para prestigiar a escusabilidade como o requisito 

imposto pelo texto legal, por outro pode se defender a adoção da teoria da confiança pelo 

Código Civil e a necessidade de proteção dos interesses coletivos como fundamentos para a 

imposição da cognoscibilidade como requisito310. 

Nesse contexto, a solução mais adequada é a da interpretação do texto de forma 

consistente com os princípios prestigiados pelo Código Civil vigente, de forma que os bens, 

cuja proteção deve ser priorizada, são a boa-fé e a confiança da contraparte, como forma, 

                                                 

308 THEODORO JÚNIOR, Humberto; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código 

civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : 

Forense , 2007. p. 26/28.  

LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado. Volume 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2003. p. 380/385. 
309 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico - Plano da Validade. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 195/196. 
310 JORGE JUNIOR, Alberto Gosson. Considerações em Torno do Art. 138 do Código Civil Brasileiro. Revista 

dos Tribunais, vol. 843, p. 85, Janeiro 2006. Documento em formato eletrônico desprovido de paginação. 
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inclusive, de garantir a autonomia individual e a liberdade contratual, na medida em que essas 

restam inócuas quando inseridas em contexto de incerteza e imprevisibilidade311. 

Essa alternativa, portanto, garante maior estabilidade, certeza e previsibilidade dos 

negócios jurídicos. Muito embora a solução possa parecer dar maior importância ao coletivo 

do que ao individual, a imposição de maior certeza e estabilidade aos negócios jurídicos 

também protege os interesses individuais, uma vez que garante maior eficácia e utilidade para 

o instrumento que se mostra primordial para o exercício da sua liberdade, o negócio jurídico. 

Mesmo no regramento dos institutos do dolo e da coação, que, em princípio, não 

estariam sujeitos à influência da teoria da confiança, uma vez que tratam de situações de 

ações conscientes da parte para obter vantagem indevida, nota-se que nos casos de dolo e 

coação realizados por terceiro alheio ao negócio jurídico, nos casos em que a contraparte 

beneficiada tenha conhecimento o negócio será anulável. 

Dessa forma, verifica-se que o ordenamento vigente tutela a confiança e a boa-fé de 

terceiro que é parte de negócio jurídico juntamente com aquele que foi vítima de dolo ou 

coação, ressalvado os casos em que o terceiro tenha conhecimento do dolo ou da coação312. 

Até mesmo nos casos de fraude contra credores, que sequer são casos de vício de 

consentimento, verifica-se que a confiança da contraparte é tutelada, uma vez que só o 

adquirente do bem alienado por credor insolvente que tenha conhecimento da insolvência, ou 

seja, que tenha agido de má-fé, é que será afetado pela nulidade (ou ineficácia) do negócio313. 

Há, ainda, outros dispositivos do Código Civil que refletem a adoção da teoria da 

confiança, como o artigo 679, que trata do contrato de mandato, que dispõe que: 

                                                 

311 Vale notar que a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal aprovou o enunciado nº 12 com o 

seguinte texto: “Art. 138: na sistemática do art. 138, é irrelevante ser ou não escusável o erro, porque o 

dispositivo adota o princípio da confiança.” 
312 THEODORO JÚNIOR, Humberto; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código 

civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : 

Forense , 2007. p. 27/28 
313 THEODORO JÚNIOR, Humberto; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código 

civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : 

Forense , 2007. p. 28 
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“Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os 

limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu 

procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da 

inobservância das instruções.” 

Como se pode verificar, esse dispositivo protege o terceiro de boa-fé que contrata com 

o mandatário dentro do escopo autorizado pelo mandante, não podendo ser oposto contra ele 

eventuais alegações de não cumprimento de instruções pelo mandatário314. 

Portanto, parece claro que a teoria da confiança, mais do que as teorias de caráter 

subjetivista, está em harmonia com os princípios que norteiam o Código Civil, uma vez que 

visa a tutelar a retidão de conduta de todos os envolvidos na relação. 

Ademais, textos dos dispositivos legais que regram os vícios de consentimento, a 

fraude a credores, entre outros no Código Civil, denotam elementos característicos da teoria 

da confiança, de forma que pode ser afirmado que esta é a teoria adotada. 

3.4. Vícios de consentimento 

Segundo a análise estrutural do negócio jurídico, uma vez constatada a sua existência, 

passa-se à análise da validade, uma vez que apenas nessa categoria de fato jurídico existe 

manifestação de vontade vista socialmente como destinada a produzir efeitos jurídicos 

(declaração de vontade)315. 

Dessa forma, verifica-se que, diferentemente do que ocorre no plano da existência, a 

vontade das partes contratantes passa a desempenhar papel de relevância, na medida em que é 

ela que, declarada com o fim de produzir efeitos jurídicos, caracteriza o negócio jurídico. 

                                                 

314 TEPEDINO, Gustavo. A técnica de representação e os novos princípios contratuais. in: CASTILHO, 

Ricardo; TARTUCE, Flavio (coord.). Direito civil: direito patrimonial e direito existencial. Estudo em 

homenagem à professora Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka. São Paulo: Método. 2006. p. 68/69. 
315 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico. Existência, Validade e Eficácia. 4ª ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2002. p. 41. 
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Segundo a doutrina brasileira316: 

Entende-se perfeitamente que o ordenamento jurídico, uma vez que autoriza a parte, 

ou as partes, a emitir declaração de vontade, à qual serão atribuídos efeitos jurídicos 

de acordo com o que foi manifestado como querido, procure cercar a formação desse 

especialíssimo fato jurídico de certas garantias, tanto no interesse das próprias 

partes, quanto no de terceiros e no de toda a ordem jurídica. Afinal — e, nesse 

ponto, as análises das definições "objetivas", "preceptivas" ou "normativistas" do 

negócio são esclarecedoras —, se a parte ou as partes podem criar direitos, 

obrigações e outros efeitos jurídicos (relações jurídicas em sentido amplo, ditas 

erroneamente "normas jurídicas concretas"), através do negócio, isto é, formulando 

declaração de vontade, essa verdadeira fonte jurídica não pode entrar a funcionar, 

dentro do ordenamento como um todo, sem qualquer regulamentação, sob pena de 

ser total a anarquia; há de se proibir a declaração contrária às normas superiores, há 

de se cercar de segurança certas declarações que interessam a todos. Se, sob outro 

ângulo, se permite à vontade humana fixar, em larga escala, o conteúdo da 

declaração — e aqui são as definições "voluntaristas" que muito revelam —, e se os 

efeitos são imputados à declaração segundo o seu conteúdo, é evidente que se há de 

tentar evitar que ocorram declarações decorrentes de vontades débeis, ou não 

correspondentes à exata consciência da realidade, ou provenientes de violência 

imposta sobre a pessoa que a emitiu etc. Pois bem, o direito, ao estabelecer as 

exigências, para que o negócio entre no mundo jurídico com formação inteiramente 

regular, está determinando os requisitos de sua validade. 

Assim, ao mesmo tempo em que o ordenamento autoriza as partes a criarem efeitos 

jurídicos para reger as suas relações dentro de suas respectivas esferas de influência, protege-

se o interesse social e individual estabelecendo requisitos mínimos que devem ser observados 

para que essa manifestação de vontade seja válida e possa produzir os efeitos desejados. 

Dessa forma, o ordenamento prevê situações em que será imposta sanção ao negócio 

jurídico – na maioria das vezes nulidade ou anulabilidade – porque a vontade da parte não foi 

                                                 

316 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico. Existência, Validade e Eficácia. 4ª ed. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2002. p. 41/42 
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manifestada em condições de igualdade e essa situação pode levá-la a ser prejudicada pelo 

negócio jurídico317. 

Assim, a formação débil da vontade da parte, seja porque baseada em suposição que 

não correspondia à realidade dos fatos, seja porque emanada quando o declarante se 

encontrava em situação de perigo ou, ainda, quando esse fora coagido, coloca-a em posição de 

ser prejudicada pelos efeitos do negócio jurídico formado em condição de desigualdade, razão 

pela qual o ordenamento prevê sanções para esses casos. 

Como dito anteriormente, o Código Civil agrupa os casos de falta de requisitos de 

validade sob o capitulo IV denominado “Dos Defeitos do Negócio Jurídico”, no qual 

disciplina o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. Além disso, inclui também 

nessa categoria a fraude contra credores que, no entanto, não é um vício de consentimento, 

mas, em verdade, um vício social318. 

Ocorre que nos casos de negócios jurídicos formados com o uso de sistemas de 

inteligência artificial, a formação da vontade passa por dois momentos distintos: o primeiro é 

a decisão da pessoa de fazer uso de um sistema de inteligência artificial e o segundo é o 

processo decisório do sistema que leva à declaração de vontade eletrônica. 

Como mencionado anteriormente319, a decisão de usar um sistema de inteligência 

artificial significa delegar parte do processo cognitivo, de forma que esse sistema atue de 

forma independente a fim de atingir os objetivos estabelecidos. 

                                                 

317 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 1986. Tese apresentada no concurso para Professor Titular. p. 105 
318 Vide subcapítulo 3.3.3, nota 305 
319 Vale repetir a citação de fls. 128: “First of all, we need to reject the view that SAs only transmit contracts 

prepared by their user (or programmer). This view is incompatible with the fact that neither the user nor the 

programmer are in such a condition to fully anticipate the contractual behaviour of the SA in all possible 

circumstances, and therefore to “want” the contracts which the SA will conclude. Even when the user is in the 

condition of making such a forecast, he cannot be required to do it, since, as we observed above, this would 

contradict the very reason for using an SA: delegating cognitive tasks, as the acquisition of knowledge and its 

use in deliberation. Therefore, the fact that the effects of a contract made by a SA fall upon the user is not 

explained by the fact that the user foresaw the behaviour of its SA, or could foresee it, or even ought to have 

foreseen it (as affirmed, for example, by Finocchiaro [Fin02]). It is true that the intention of the user (as 

recognised by the counterparty) provides the ultimate justification for the effectiveness of the contracts made by 

his SA, but this is his intention to entrust the SA with the task of entering into certain transactions in his name, 

performing the cognitive processes that are required for making those transactions.” (SARTOR, Giovanni. 
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Dessa forma, após superada a fase de decisão sobre o uso do sistema de inteligência 

artificial, este sistema passará a buscar negócios para o seu titular e, portanto, fará uso de seu 

processo decisório a fim de emitir declarações de vontade eletrônicas para alcançar os 

objetivos que lhe foram propostos. 

Diante dessa nova realidade, cumpre investigar em que medida as disposições sobre os 

vícios de vontade, pensadas e desenvolvidas visando a regulamentar um paradigma de 

declaração de vontade bastante diferente, podem ser aplicadas a essas situações em que se 

delega parte do processo cognitivo a um sistema automatizado. 

Nesse sentido, é oportuno dividir a análise segundo os momentos distintos da 

formação da vontade, ou seja, a decisão de fazer uso do sistema de inteligência artificial e o 

processo decisório desse sistema. 

Isso porque, apesar de integrarem o mesmo processo decisório que leva ao resultado 

final da declaração de vontade eletrônica, enquanto o primeiro momento – a decisão de usar o 

sistema – não apresenta particularidades em relação a outras declarações de vontade, o 

segundo momento – o processo decisório do sistema de inteligência artificial – é, sem dúvida, 

bastante diferente da formação da vontade humana, razão pela qual a sua análise deve ser feita 

de forma mais aprofundada. 

Por essa razão, no presente trabalho, não se dedicará a identificar em que situações se 

poderiam constatar vícios de vontade na decisão de fazer uso do sistema de inteligência 

artificial, uma vez que essa análise pode ser feita segundo os preceitos tradicionais e sobre os 

quais há ampla doutrina e jurisprudência. 

Contudo, não obstante a decisão de uso do sistema de Inteligência artificial ser 

equivalente às demais declarações de vontade, há que se fazer duas ressalvas para que não 

haja qualquer dúvida sobre esse ponto. 

A primeira diz respeito à possibilidade de ocorrência de vício de consentimento nessa 

fase do processo decisório. Como já dito, em tese, podem ocorrer vícios de vontade na 

                                                                                                                                                         

Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of software agents. Artificial 

Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 278) 
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decisão de fazer uso de um sistema de inteligência artificial, como no caso de se empregar um 

sistema pensando se tratar de versão que reproduzirá, ipsis literis, os comandos pré-

programados, quando, em verdade, se trata de um sistema de inteligência artificial que atuará 

de forma independente e distanciando-se dos parâmetros inicialmente propostos. 

Assim, pode se imaginar uma situação em que uma pessoa emprega um sistema 

pensando que ele agirá estritamente dentro dos parâmetros programados e, depois, é 

surpreendida por sua atuação de forma totalmente independente e tendo realizado diversos 

negócios por preços que não foram inicialmente imaginados. 

No entanto, em que pese se tratar de uma situação hipoteticamente possível, a chance 

de sua verificação na prática parece extremamente improvável, na medida em que esse tipo de 

sistema demanda altos investimentos de tempo e dinheiro, de forma que, via de regra, são 

usados apenas por empresas que possuem departamentos especializados em tecnologia da 

informação para conduzir essa tarefa e, portanto, não se sustentará uma alegação de 

ignorância dessa natureza. Pelas mesmas razões não parece factível que se encontre na prática 

situações de dolo envolvendo a decisão de fazer uso de sistemas desse tipo. 

A segunda observação diz respeito à imprevisibilidade das declarações feitas pelo 

sistema quando se decide usá-lo. Esta imprevisibilidade é inseparável da decisão de usar esse 

tipo de tecnologia, razão pela qual não se pode alegar a invalidade do negócio porque não se 

sabia qual seria a declaração que viria a ser feita pelo sistema. 

Assim como ocorre no caso da pessoa que assina o contrato sem ler o conteúdo, não 

há aqui que se inferir sobre dissociação entre o querido e o declarado, porque quem assinou 

sem ler “quis sem conhecer o conteúdo e se pôs em situação de não poder invocar o erro”320. 

Da mesma forma, é inerente à natureza do uso do sistema de inteligência artificial 

obter resultados e condutas que são imprevisíveis, razão pela qual quem quis usar esse 

sistema, quis a imprevisibilidade, nisso resta a sua decisão. 

                                                 

320 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 4. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 386/387. 
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Isso, no entanto, não significa, necessariamente, que as declarações emitidas pelo 

sistema de inteligência artificial não possam estar sujeiras a algum tipo de vício de 

consentimento, mas, tão somente, que os eventuais negócios formados por meio do uso desse 

sistema não podem ser anulados sob a alegação de que não se sabia o que se estava 

contratando321. 

Dessa forma, por um lado existe a vontade de contratar fazendo uso de sistema de 

inteligência artificial, o que resulta na formação de negócios jurídicos cujo exato conteúdo é 

imprevisível no momento em que se aceita fazer uso do sistema. 

Vale lembrar que a incerteza no resultado do negócio não é um conceito alheio ao 

nosso ordenamento, uma vez que isso também ocorre nos contratos aleatórios, nos quais uma 

das partes assume o risco de um evento futuro e incerto vir ou não a se concretizar322. 

Assim, muito embora não se trate no presente caso de contratos aleatórios, não há 

justificativa para se tentar anular um contrato baseando-se na alegação de que, quando da 

decisão de fazer uso do sistema de inteligência artificial, desconhecia-se o resultado final da 

declaração de vontade eletrônica.  

Ocorre que entre a decisão de fazer uso do sistema e a emissão da declaração de 

vontade eletrônica, ocorre um processo decisório no qual o sistema, por meio de complexas 

operações matemáticas, decide se e em quais circunstâncias emitirá uma declaração de 

vontade eletrônica. 

Portanto, justifica-se o esforço de análise para identificar se existem situações em que 

o processo decisório do sistema de inteligência artificial está sujeito a vícios e de formação de 

vontade e, caso positivo, como examiná-los à luz da legislação vigente. 

Nesse sentido, dada a natureza inanimada dos sistemas de inteligência artificial e, 

especialmente, a sua forma de funcionamento, é desnecessário analisar a coação, o estado de 

perigo, a lesão e a fraude contra credores. 

                                                 

321 Vale repetir que, como esclarecido no subcapítulo 3.1, o titular do sistema é capaz de impor limites genéricos 

à atuação do sistema, tais como valores máximos e mínimos de preço, quantidade, prazo etc., mas na essência o 

resultado da atuação do sistema é imprevisível. 
322 Artigos 458 a 461 do Código Civil. 
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No que tange à coação, há que se notar, primeiramente, que ela só vicia a declaração 

de vontade quando houver “fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à 

sua família, ou aos seus bens”.  

Ocorre que o sistema de inteligência artificial não é uma pessoa, não possui família ou 

bens. Ainda que o parágrafo único do artigo 151, do Código Civil abra a possibilidade para 

reconhecimento da coação quando a ameaça recaia sobre pessoa que não seja da família, não 

se vislumbra, no atual estágio de desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial, que 

esses possam ser vítimas de uma ameaça. 

Não obstante não seja impossível que os sistemas de inteligência artificial alcancem 

estado de desenvolvimento que os torne capazes de identificar possível risco de dano grave a 

pessoas às quais estejam ligados, no futuro próximo não se vislumbra a adoção desses tipos de 

tecnologia no âmbito de sistemas usados para a formação de contratos. 

Em outras palavras, muito embora seja imaginável um sistema que inclua nas suas 

considerações e processo decisório eventuais ameaças feitas à integridade física e moral de 

seu titular ou à de sua família, não há notícias de desenvolvimentos práticos nesse sentido, de 

forma que não parece oportuno dedicar maiores esforços a esse ponto. 

O estado de perigo, por sua vez, não pode afetar sistemas de inteligência artificial 

porque a previsão legal é expressamente restrita a pessoas, na medida em que o artigo 156, do 

Código Civil, dispõe que “quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa 

de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte” (grifos nossos), ou seja, não há 

dúvida que apenas pessoas naturais podem ser vítimas de concluir negócios jurídicos quando 

em estado de perigo. 

Por outro lado, poderia ser indagado sobre a possibilidade de o sistema de inteligência 

artificial ter conhecimento do estado de perigo e, não obstante, se aproveitar dessa situação. 

Contudo, essa situação não parece trazer maiores questionamentos ou dificuldades jurídicas, 

que justifiquem a necessidade de dedicar todo um tópico ao assunto. 

Primeiramente, analisando a situação de forma pragmática, é extremamente 

improvável que uma situação de estado de perigo se apresente no contexto de um contrato 

eletrônico, especialmente em sistemas de inteligência artificial. 
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Não obstante, mesmo que uma situação dessa natureza se apresentasse, bastaria 

verificar se, tecnicamente, o sistema de inteligência artificial do caso concreto possui meios 

suficientes para identificar o que se caracteriza como um estado de perigo e se não se absteve 

de se aproveitar da situação323. 

Dessa forma, eventual estado de perigo, ainda que envolva um sistema de inteligência 

artificial, reduz-se a uma inquirição de caráter probatório, ou seja, se é possível demonstrar 

que o sistema de inteligência do caso concreto de fato tinha conhecimento do estado de 

perigo. 

Sobre a lesão, pode-se repetir parte do raciocínio desenvolvido sobre o estado de 

perigo, uma vez que o artigo 157, do Código Civil, dispõe que “[o]corre a lesão quando uma 

pessoa” (grifo nosso), ou seja, existe previsão legal expressa limitando a aplicação do instituto 

a pessoas, não podendo ser alegado que um sistema de inteligência artificial seja inexperiente. 

Não obstante, tendo em vista a complexidade de funcionamento dos sistemas de 

inteligência artificial, bem como a imprevisibilidade dos resultados da atuação desses 

sistemas, pode se vislumbrar situações em que o titular do sistema alegue a sua inexperiência 

no uso desses sistemas no âmbito comercial. 

No entanto, no caso dessa situação hipotética, a constatação de eventual lesão não está 

ligada à forma de funcionamento do sistema de inteligência artificial, bastando a análise do 

caso segundo os preceitos do instituto da lesão. Como dito anteriormente, esse 

questionamento se refere ao primeiro momento da formação da vontade – a decisão de usar o 

sistema – razão pela qual não se mostra especial em relação a outras declarações de vontade. 

Por fim, no que tange aos casos de fraude contra credores, vale, primeiramente, 

lembrar que esses não são casos de vício de consentimento, no qual há dissociação entre a 

vontade e a declaração, mas de vício social, nos quais o declarado era querido, mas esse fim 

prejudica os credores do declarante, razão pela qual seus efeitos não são oponíveis contra eles. 

                                                 

323 Nesse sentido, é digno de nota que já se discutiu sobre a necessidade de programar os sistemas de inteligência 

artificial de forma que hajam estritamente segundo o princípio da boa-fé, de forma que essa hipótese não poderia 

acontecer porque seria parte intrínseca da atuação do sistema não se aproveitar da situação de extrema 

desvantagem da contraparte. (WEITZENBOCK, Emily. Good faith and fair dealing in contracts formed and 

performed by electronic agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 12, 2004. p. 83/110). 
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Estabelecida essa premissa, verifica-se que eventual constatação de fraude contra 

credores em caso de negócio formado por sistema de inteligência artificial também possui seu 

âmbito de análise no primeiro momento da formação da declaração de vontade eletrônica, ou 

seja, a decisão de fazer uso do sistema de inteligência artificial não obstante a situação de 

insolvência ou a sua concretização pelo negócio. 

De fato pode se teorizar sobre a possibilidade do sistema identificar a insolvência de 

seu titular – ou dela resultar o negócio proposto – e, dessa forma, abster-se de fazer o negócio, 

a fim de não praticar um ato ilícito. 

Contudo, assim como ocorre no caso da lesão, essa possibilidade demanda, na 

verdade, inquirição de caráter probatório, ou seja, se é possível demonstrar que o sistema de 

inteligência artificial do caso concreto tinha conhecimento da insolvência pré-existente ou que 

resultaria com a conclusão do negócio. 

Trata-se, assim, de situação em que deve se investigar se a programação desses 

sistemas de inteligência artificial permite que tenham conhecimento da insolvência e, caso 

positivo, se ainda assim podem concluir o negócio324. 

Já em relação à fraude contra credores em negócios onerosos, na qual deve haver 

insolvência notória ou motivo para conhecimento da insolvência pela contraparte (artigo 159 

do Código Civil), existem elementos objetivos extrínsecos (insolvência notória e motivo para 

conhecimento da insolvência), de forma que não se faz necessário analisar a formação da 

vontade das partes. 

Diante de tudo isso, resta analisar o erro e o dolo, a fim de verificar se no curso do 

processo decisório dos sistemas de inteligência artificial estes podem incorrer em erro 

substancial ou ser vítima de dolo ou até mesmo dele se aproveitar. 

Dessa forma, será examinado, com base no que foi desenvolvido até o momento sobre 

os contratos eletrônicos e os sistemas de inteligência artificial, se os institutos do erro e do 

                                                 

324 Nesse sentido, ver nota 323. 
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dolo, como regulamentados no ordenamento vigente, podem ser aplicados a essas situações e, 

caso positivo, em quais situações. 

3.4.1. Erro 

Como concluído anteriormente, o Código Civil de 2002 adotou a teoria da confiança 

no que tange ao negócio jurídico, de forma que tanto os interesses do declarante (preservação 

da sua vontade) quanto os do declaratário são tutelados pelo ordenamento. 

Consequentemente, no que tange ao erro, essa sistemática também se aplica, de forma 

que o artigo 138 do Código Civil impôs sanção de anulabilidade aos 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”. 

Dessa forma, partindo-se do pressuposto que o Código Civil de 2002 adotou a teoria 

da confiança e, somando a esse raciocínio os princípios adotados pelo Código Civil vigente, é 

mais adequado interpretar o texto do artigo 138 de forma que se reconheça a necessidade de 

possibilidade de reconhecimento do erro pela contraparte como requisito para a anulabilidade 

do negócio pelo erro. 

Consequentemente, em que pesem as interpretações em sentido diverso325, tendo em 

vista essas considerações, o erro passível de levar à anulação do negócio jurídico, no 

ordenamento vigente, demanda três elementos para se caracterizar: a) erro sobre elemento 

substancial do negócio; b) a escusabilidade do erro e c) a cognoscibilidade do erro pela 

contraparte. 

                                                 

325 No que tange aos requisitos para anulabilidade do negócio jurídico por erro, há que se notar que não há 

consenso na doutrina. Assim, há os que defendem que são requisitos apenas: a) erro sobre elemento substancial 

do negócio; b) a escusabilidade do erro – nesse sentido MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico 

- Plano da Validade. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 194/197. Há por outro lado parte substancial da 

doutrina que defende que os requisitos de anulabilidade são: a) erro sobre elemento substancial do negócio; e b) 

a cognoscibilidade do erro pela contraparte – nesse sentido THEODORO JÚNIOR, Humberto; TEIXEIRA, 

Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio 

jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : Forense , 2007. p. 58/59. Há, ainda, quem não 

exclua a escusabilidade, mas a coloque em segundo plano – DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil 

Brasileiro. v. 1. 18ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 383. 
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Sobre o erro acerca de elemento substancial do negócio, deve ser compreendido, 

primeiramente, que por “elemento substancial” deve se entender aquele que é intrínseco ao 

negócio e, portanto, que alteraria a declaração de vontade caso não houvesse a dissociação 

entre a realidade e a sua representação na mente do declarante. 

A doutrina, após definir o erro como “divergência inconsciente entre a vontade e a sua 

manifestação”326, passa a explicar a anulabilidade do negócio da seguinte forma327: 

“Para saber se determinado engano configura erro passível de desconstituição do ato 

por anulabilidade, basta perguntar à vítima o que ela faria se soubesse da realidade. 

A resposta certamente será bem simples: não teria celebrado o negócio, que apenas 

aparentemente se assemelhava ao que pretendia o agente.” 

Assim, o elemento essencial diferencia-se do elemento incidental porque sem o 

elemento essencial a declaração não teria sido realizada daquela maneira, o que não ocorre no 

caso do elemento incidental. 

Por outro lado, cumpre ressaltar que a essencialidade não significa que o erro deva ser 

o elemento exclusivo, podendo haver concausa, ou seja, não foi apenas em razão do erro que 

se fez o negócio jurídico, mas também por sua causa: “O erro essencial é aquele que – 

isoladamente ou em colaboração com alguma outra circunstância – levou o errante a 

concluir o negócio”328. 

Nesse contexto, o artigo 139, do Código Civil, nos incisos I e II reproduziram, em 

essência, o disposto nos artigos 87 e 88 do Código Civil de 1916, enquanto o inciso III 

incorporou à nossa legislação o erro de direito329. 

                                                 

326 EHRHARDT JR., Marcos. MELLO, Marcos Bernardes (atualizadores). PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 396. 
327 EHRHARDT JR., Marcos. MELLO, Marcos Bernardes (atualizadores). PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 396 
328 ANDRADE, Manuel A. Domingues. Teoria Geral da Relação Jurídica. Vol II. Facto Jurídico, em Especial o 

Negócio Jurídico. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 237 
329 JORGE JUNIOR, Alberto Gosson. Considerações em Torno do Art. 138 do Código Civil Brasileiro. Revista 

dos Tribunais, vol. 843, p. 85, Janeiro 2006. Documento em formato eletrônico desprovido de paginação. 
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Note-se, assim, que os incisos I, II e III do artigo 139, do Código Civil, tratam dos 

casos de error in negotio, error in corpore, error in substantia, error in persona e o error 

iuris, que são tipos de erro tradicionalmente descritos pela doutrina330. 

Assim, por error in negotio – “natureza do negócio” no art. 139, inciso I – 

compreende-se o caso sobre a própria natureza do negócio realizado, ou seja, quis alugar e 

manifestou vender331, ou fez contrato que esperava ter efeitos de arrendamento, mas que na 

verdade lhe competem os efeitos da enfiteuse332. 

O error in corpore – “objeto principal da declaração” no art. 139, inciso I –, por sua 

vez, é o erro sobre a identidade do objeto do negócio. Assim, pode se dar o exemplo da 

compra de um telefone da marca X, mas no momento de se fazer o embrulho entrega-se outro, 

de marca Y. 

O error in substantia – “qualidades (...) essenciais” ao “objeto principal da 

declaração” no art. 139, inciso I –, por sua vez, também diz respeito ao objeto do negócio, 

mas refere-se à qualidade do bem. Dessa forma, por exemplo, realiza-se a compra de gravata 

que se supõe ser de seda, mas, na verdade, se trata de tecido sintético. 

Nos casos de erro sobre o objeto, é relevante destacar que a possibilidade do erro não 

se limita a casos em que o objeto seja um bem tangível, mas se estende, também, a casos em 

que o negócio jurídico trate de direitos e obrigações333, ou seja, o objeto pode não ser 

corpóreo. 

Passando ao inciso II, do artigo 139, do Código Civil, verificam-se os casos de error 

in persona, nos quais há equívoco quanto ao destinatário da declaração ou beneficiário do 

                                                 

330 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 4. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 400/416. 

ANDRADE, Manuel A. Domingues. Teoria Geral da Relação Jurídica. Vol II. Facto Jurídico, em Especial o 

Negócio Jurídico. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 241/255 
331 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 4. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 400. 
332 ANDRADE, Manuel A. Domingues. Teoria Geral da Relação Jurídica. Vol II. Facto Jurídico, em Especial o 

Negócio Jurídico. Coimbra: Livraria Almedina, 2003. p. 236. 
333 EHRHARDT JR., Marcos. MELLO, Marcos Bernardes (atualizadores). PONTES DE MIRANDA, Francisco 

Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 404. 
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negócio jurídico, como no exemplo da remissão de dívida de quem era homônimo da pessoa 

que realmente se visava a resguardar. 

Assim como ocorre no caso de erro quanto ao objeto, o erro sobre a pessoa pode se dar 

sobre as suas qualidades, ressalvado de que essa tenha contribuído de forma relevante para a 

declaração, sendo recorrente o exemplo do testamento feito a quem se acreditava ser seu filho 

natural334 ou, também, de empréstimo feito a pessoa que se acreditava ser solvente. 

Por fim, no inciso III, do artigo 139, do Código Civil, consta a inovação de 

incorporação ao texto legal do erro de direito, o qual, apesar de não constar expressamente no 

Código Civil de 1916, em certa medida era aceito no âmbito da doutrina e jurisprudência, 

quando se referia à norma que não fosse cogente335. 

Não obstante a oposição de parte da doutrina336, essa modalidade acabou acatada em 

nosso ordenamento, de forma que passou a ser admitida, sem maiores controvérsias, a 

anulação de negócios jurídicos baseados em pressuposições equivocadas sobre o direito 

vigente, como no caso de compra de um imóvel em que se deseja construir uma residência, 

mas que, posteriormente, vem a se descobrir, está em área de preservação ambiental 

permanente, sendo impossível realizar qualquer tipo de construção no local337. 

Uma vez compreendidos quais são os tipos de erro admitidos em nosso ordenamento, 

cumpre analisar os demais elementos necessários para que o erro implique a anulabilidade do 

negócio jurídico: a escusabilidade e a cognoscibilidade. 

                                                 

334 RODRIGUES, Silvio. Dos Vícios de Consentimento. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1982. p. 23. 
335 RODRIGUES, Silvio. Dos Vícios de Consentimento. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1982. p. 94/102. 
336 Digno de nota, ademais, que Pontes de Miranda se opôs ferrenhamente a essa tentativa de aceitar o erro de 

direito, com base na doutrina estrangeira, que denominou de “erva daninha” (PONTES DE MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 

392) 
337 Nesse sentido julgou a 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação 

nº 0342430-79.2009.8.26.0000; Relator(a): Moreira Viegas; Comarca: São Paulo; Data do julgamento: 

25/04/2012. Interessante notar que nesse caso, muito embora se trate de caso claro de erro, rescindiu-se o 

compromisso de compra e venda com fundamento no princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 
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Nesse contexto, é importante mencionar novamente338 que a doutrina diverge sobre 

esses requisitos, sendo certo que a adoção da escusabilidade e da cognoscibilidade 

simultaneamente não se alinha com as principais linhas doutrinárias. 

Não obstante não se tratar de solução amplamente reconhecida, a imposição de ambos 

os requisitos parece melhor se alinhar com os princípios vigentes do Código Civil e com o 

conceito do instituto do erro. 

Assim, no que se refere ao elemento da escusabilidade, deve ser notado que, muito 

embora não esteja representado de forma expressa no texto legal, é fruto da tradição jurídica 

brasileira, que desde a promulgação do Código Civil de 1916 vem sendo colocado como 

elemento essencial para a configuração do erro. 

Nesse sentido, a escusabilidade integra o próprio conceito do erro339, uma vez que não 

se admite a anulabilidade de negócio jurídico baseado em equívoco grosseiro, razão pela qual 

não se faz necessária a referência expressa à escusabilidade no texto legal: “não dispõe a lei 

sobre a escusabilidade do erro pelo fato de o legislador considerar implícito tal elemento no 

próprio conceito de erro”340 

Dessa forma, o Código Civil não tutela aquele que age de forma absolutamente 

negligente, cometendo equívoco grosseiro que seria evitado caso fossem adotados cuidados 

mínimos por pessoa responsável. 

Ainda, se interpretarmos o instituto do erro de acordo com o princípio da boa-fé 

objetiva, que estipula padrão de conduta ideal que deve ser observado pelas partes, não se 

pode admitir que aquele que aja de forma negligente seja premiado com a anulação do 

negócio jurídico. 

Outro argumento para que a escusabilidade integre o conceito do erro, 

independentemente de sua menção no texto legal, é o de ser o declarante a pessoa que melhor 

pode evitar o equívoco, de forma que impor a ele esse requisito distribui de forma justa o ônus 

                                                 

338 Vide nota 325. 
339 RODRIGUES, Silvio. Dos Vícios de Consentimento. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1982. p. 62/64 
340 AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 511. 
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de diligência no negócio, impondo maior responsabilidade àquele que possui controle sobre o 

resultado. 

Já em relação ao requisito da cognoscibilidade, como dito anteriormente, essa 

exigência se alinha com os demais princípios do Código Civil, especialmente no que tange à 

teoria da confiança como norteadora da teoria do negócio jurídico, razão pela qual é 

necessário que o erro seja cognoscível pela contraparte para que o negócio seja anulável. 

Nesse sentido, fazendo uso do mesmo exemplo da compra do imóvel inserido na área 

de proteção ambiental permanente, no caso dos vendedores não terem conhecimento que o 

bem se encontra em área de preservação permanente, não se preenche o requisito de 

cognoscibilidade do erro, razão pela qual não se pode falar em anulabilidade. 

Veja-se, nesse sentido, a ementa do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação nº 0008894-

19.2008.8.26.0152341:  

Rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais - Aquisição pelo 

autor de terreno inserido em área de preservação permanente - Ausência de prova de 

dolo e/ou má-fé por parte dos requeridos em ocultar tal condição do terreno - Imóvel 

inserido em área de preservação permanente não está fora do comércio e pode ser 

negociado - Vício do ato jurídico na modalidade erro não caracterizado - Ação 

improcedente - Recurso improvido. 

É interessante notar que nesse caso o tribunal fundamentou a improcedência do pedido 

– impossibilidade de rescindir o negócio – na ausência de prova de má-fé dos réus, uma vez 

que os autores não conseguiram provar que os vendedores sabiam que o imóvel estava 

inserido na área de proteção permanente. 

Segundo consta dos fundamentos do acórdão, a prefeitura do município em que se 

localiza o imóvel chegou até mesmo a emitir alvará autorizando a construção, o que 

                                                 

341 Relator(a): Beretta da Silveira; Comarca: Cotia; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 16/04/2013; Data de registro: 24/04/2013. 
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demonstraria a dificuldade de se saber se o imóvel estava mesmo em área de proteção 

permanente. 

Dessa forma, muito embora o julgado não mencione de forma expressa o requisito da 

cognoscibilidade, exigiu que se provasse a má-fé dos vendedores, consistente no fato deles 

terem conhecimento das restrições ambientais impostas ao imóvel. 

Parece-nos, portanto, que, em que pesem as imprecisões técnicas acerca dos conceitos 

e requisitos aplicáveis a esses exemplos, a solução final adotada é semelhante à que se 

esperaria no caso de alegação de erro, o que indica que este instituto está alinhado com os 

princípios que norteiam o Código Civil. 

Estabelecidos os contornos do regramento do instituto do erro no Código Civil 

vigente, podemos passar à análise de sua possível aplicação a casos que envolvam negócios 

jurídicos formados por sistemas de inteligência artificial. 

Para tanto, mostra-se oportuno fazer uso de um exemplo hipotético para auxiliar nessa 

análise. Assim, será adotado o exemplo proposto em trabalho doutrinário italiano342, que 

mostra-se adequado para esta investigação. 

Imagine-se um sistema de inteligência artificial encarregado de vender joias antigas e, 

para tanto, esse sistema faz uso de uma base de dados contendo a lista de todos os itens a 

serem vendidos, bem como a respectiva descrição de suas características. Essa base de dados 

foi criada por um avaliador profissional que descreveu minuciosamente os itens e suas 

propriedades. Dentre esses itens há um brinco descrito, por equívoco do avaliador que 

elaborou o inventário dos bens, como sendo de prata e banhado em ouro, mas, na verdade, o 

brinco é de ouro maciço. Ocorre que, existe, também, uma fotografia do brinco, na qual 

consta no canto inferior a frase “ouro maciço 18k”. Não obstante a informação da fotografia, 

que não estava acessível ao sistema por não estar no formato apto a ser lido, baseado na 

informação equivocada da base de dados de que se trata de um brinco de prata, o sistema de 

inteligência artificial coloca o brinco a venda por preço bastante inferior ao que deveria ter 

                                                 

342 SARTOR, Giovanni. Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of 

software agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 279. 
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colocado e um interessado compra o brinco. Poderia ser alegado erro nesse caso, anulando-se 

o negócio jurídico com base no artigo 138, do Código Civil? 

O primeiro ponto a ser superado é identificar se o ordenamento vigente exige que o 

erro tenha sido cometido por uma pessoa ou se é possível interpretar a norma de forma a 

admitir que um sistema informático tenha cometido o erro. 

Assim, verifica-se que o artigo 138 dispõe que “são anuláveis os negócios jurídicos, 

quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial (...)”, ou seja, não se 

estipula de forma inequívoca que o erro deve ser cometido pela pessoa, mas sim que a 

declaração de vontade deve emanar de erro. Portanto, o elemento central é a existência da 

declaração de vontade e sua gênese a partir de um erro substancial. 

Dessa forma, como restou demonstrado no subcapítulo sobre a declaração de vontade 

eletrônica343, não há dúvidas sobre a existência dos negócios jurídicos formados por meio de 

sistemas de inteligência, ou seja, o uso de sistemas automatizados é reconhecido como apto a 

gerar declarações de vontade que são reconhecidas socialmente como aptas a gerar efeitos 

jurídicos. 

Consequentemente, não há qualquer dúvida acerca da existência da declaração 

vontade, porque “não há negócio jurídico que não tenha em seu suporte fático pelo menos 

uma declaração de vontade”344. 

No que tange a emanar de erro substancial, no exemplo citado parece não haver 

dúvida que o estabelecimento do preço de venda foi fundado em informação imprecisa, de 

forma que existe claro erro do vendedor sobre a qualidade essencial do objeto do negócio 

(artigo 139, I, do Código Civil). 

Outro argumento que sustenta essa interpretação é o fato de o Código Civil ter adotado 

a teoria da confiança345, a qual faz uso de elementos objetivos para determinar se houve vício 

no consentimento apto a gerar anulabilidade no negócio jurídico.  

                                                 

343 Vide subcapítulo 3.2, p. 114. 
344 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 1986. Tese apresentada no concurso para Professor Titular. 

p. 16. 
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Portanto, diante desse enfoque mais objetivo, não se mostra fundamental a aferição da 

vontade real interna do declarante, que é elemento central da análise da teoria da vontade. 

Pela teoria ora adotada, determina-se o erro a partir de elementos objetivos da situação 

concreta, inclusive para que se possa identificar se o erro era escusável. 

Como bem coloca a doutrina brasileira, o fundamento principal para permitir a 

anulação de negócios formados com base em declarações negociais viciadas é proteger o 

equilíbrio da relação entre as partes346: 

Os requisitos relativos à formação dizem respeito aos chamados pressupostos de 

proteção à integridade da vontade (capacidade, erro, dolo, coação, etc.). Na verdade, 

trata-se menos de uma proteção mítica à vontade, e mais, da tendência igualitária do 

negócio jurídico. Este não somente se destina; por definição, a produzir efeitos entre 

pessoas formalmente em pé de igualdade, mas também, como instrumento jurídico, 

por excelência, do relacionamento humano, postula igualdade real entre declarante e 

declaratário. Todos os institutos relativos à formação da declaração destinam-se, 

principalmente, como melhor se verá adiante, a corrigir uma desigualdade entre as 

partes, evitando que uma delas seja lesada, pelo negócio jurídico, por causa da sua 

situação de inferioridade. As várias regras sobre incapacidade, falta absoluta de 

vontade, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão visam, principalmente, fixar os 

pressupostos para que se possam evitar as conseqüências das diferenças reais mais 

graves entre as pessoas.  

Dessa forma, mais do que tentar identificar qual era a verdadeira e real vontade das 

partes, o sistema visa a garantir que essas estavam em pé de igualdade no momento de 

emissão da declaração e vontade.  

Especificamente no caso do erro, a parte que emite declaração partindo de pressuposto 

equivocado essencial ao negócio está, sem dúvida, em posição de desvantagem. Isso, aliado à 

interpretação do texto legal e da teoria da confiança, leva a crer que o artigo 138 pode ser 

aplicado também em casos nos quais exista declaração de vontade eletrônica. 

                                                                                                                                                         

345 Vide subcapítulo 3.3.3, p. 146. 
346 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 1986. Tese apresentada no concurso para Professor Titular. 

p. 105. 
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Superado o primeiro ponto, deve se passar à analise sobre a escusabilidade do erro, a 

fim de determinar se o sistema de inteligência artificial é capaz de incorrer em erro escusável 

ou se a escusabilidade é atribuível apenas a pessoas. 

Nesse contexto, é importante lembrar que uma das razões para que a escusabilidade 

integre o conceito do erro como requisito necessário para que o negócio jurídico possa ser 

anulado é o de ser o declarante a pessoa que está em melhores condições de evitar o erro – 

basta agir de forma diligente -, bem como para impedir que alguém se beneficie de sua 

própria negligência. 

Por outro lado, no que tange ao funcionamento dos sistemas de inteligência artificial, 

assim como as pessoas, esses sistemas dependem de atos e informações de terceiros para que 

possam desenvolver suas atividades, de forma que não se mostra justo penalizar o titular de 

um sistema que agiu de forma diligente, mas que foi levado a erro pela desídia alheia. Dessa 

forma, não parece haver qualquer razão para que a escusabilidade fique adstrita a decisões 

tomadas por pessoas.  

No entanto, é preciso notar que o erro de um sistema de inteligência artificial só será 

escusável se decorrer de elementos que são alheios ao próprio funcionamento deste sistema, 

ou seja, não se pode alegar um erro porque o resultado do processo decisório foi insatisfatório 

e a programação do sistema pode ser melhorada. 

Assim, no exemplo dado, foi a informação equivocada que constava na base de dados 

e lá inserida por um terceiro, o avaliador profissional, e não um erro de programação do 

próprio sistema que o levou a oferecer o bem por preço inferior ao correto.  

Se, no entanto, o sistema tivesse a informação correta de que o anel era de ouro 

maciço, mas por conta de sua programação347 o vendeu em preço abaixo do mercado, não há 

que se falar em erro escusável, seja porque é responsabilidade da pessoa que desenvolve esses 

sistemas – e por consequência daquele que o adquire – se certificar que esse está funcionando 

adequadamente, seja porque o desacerto na programação do sistema não representa a 

                                                 

347 Note-se que o sistema pode ter sido programado para priorizar o recebimento imediato do valor, ou poderia 

ter antecipado uma queda drástica do preço do bem decorrente de uma possível recessão, que, no entanto, não se 

concretizou. 
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dissociação entre a vontade e a declaração que caracteriza o erro no âmbito do negócio 

jurídico. 

O emprego de sistemas dessa natureza implica a possibilidade de enorme ganho de 

eficiência, representado pela possibilidade de realização de inúmeras transações com custo 

reduzido e sem a necessidade de supervisão humana no curso dessa atividade. 

Por outro lado, no entanto, há substancial risco envolvido, na medida em que um 

desacerto na programação causará a multiplicação automatizada e frequente desses equívocos, 

o que repercutirá na esfera dos direitos de terceiros, razão pela qual não se pode ser leniente 

na atribuição de responsabilidade àqueles que fazem uso desses sistemas. 

No âmbito do desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, é preciso ser 

extremamente rigoroso na programação e, mais importante, nos testes feitos com esses 

sistemas, de forma que não sejam cometidos erros. 

Consequentemente, não é considerado como escusável colocar em funcionamento um 

sistema de inteligência artificial que contenha erro de programação capaz de levar o sistema a 

fazer declarações negociais dissociadas de seu objetivo. 

Vale lembrar que o fato de o sistema não ter sido desenvolvido pelo próprio titular, 

mas por terceiro contratado por este para essa tarefa (ou mesmo de se tratar de um produto 

pronto cuja licença de uso é adquirida pelo titular), em nada altera a aferição da 

escusabilidade. 

Nos casos em que o sistema não tenha sido desenvolvido pela própria pessoa que está 

fazendo uso dele e o sistema apresente funcionamento diferente do desejado, não se poderá 

alegar erro, porque quem fez uso do sistema foi responsável pela escolha daquele que o 

desenvolveu, razão pela qual a culpa in eligendo descaracteriza a escusabilidade, ressalvada a 

prerrogativa da ação de regresso se preenchidos os demais requisitos legais348. 

                                                 

348 Não será abordada nesse trabalho a responsabilidade civil sobre o desenvolvimento ou sobre o uso de 

sistemas de inteligência artificial. 
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Isso não significa dizer que se espera que esses programas inteligentes sejam sempre 

perfeitos no seu funcionamento, porque é fato notório que o desenvolvimento de sistemas de 

informática é tarefa extremamente complexa – especialmente no que se refere à inteligência 

artificial. 

Porém, a possibilidade de correções pontuais para melhorar o desempenho do sistema 

não significa que as declarações de vontade emitidas antes dessas alterações tenham sido 

viciadas. A possibilidade de desempenho melhor não é suficiente para caracterizar o erro, da 

mesma forma que o Código de Defesa do Consumidor não considera um produto defeituoso 

porque outro de melhor qualidade foi colocado no mercado349. 

Por fim, como último argumento para que não se confunda baixo rendimento ou má 

programação com o instituto do erro, há que se lembrar que o conceito de erro no negócio 

jurídico é a dissociação entre a realidade e o que se supõe ser a realidade350, ou seja, protege-

se o declaratário de situações em que desconhece a verdade, não nos casos em que toma más 

decisões. 

Pode parecer contraditório que de um lado não se alegue a culpa in elegendo no 

equívoco cometido pelo avaliador, mas por outro não se admita erro no caso de equívoco de 

programação cometido pelo desenvolvedor do sistema.  

No entanto, este tratamento diferenciado apenas reflete o regramento dado pelo 

ordenamento no que tange ao vício de consentimento, protegendo o declaratário em situações 

nas quais existe desequilíbrio decorrente de pressupostos dissociados da realidade e, da 

mesma forma, garantindo a estabilidade do negócio jurídico ao impedir a sua anulação com 

fundamento em resultado indesejado decorrente de uma má decisão. 

Nesse contexto, é importante notar que o exemplo da venda do brinco de ouro é uma 

versão simplificada da realidade no que tange ao emprego desses sistemas na realidade, mas é 

apto a demonstrar que a aferição do erro ocorre nos elementos extrínsecos do funcionamento 

                                                 

349 Art. 12. (...) 

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no 

mercado. 
350 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 4. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 383. 



177 

 

do sistema, ou seja, na matéria prima, por assim dizer, que é usada para que se chegue ao 

resultado das decisões sobre declarações negociais. 

No âmbito de processamento de dados, como no presente caso, a matéria prima é, via 

de regra, informações que são convertidas para linguagem binária e armazenadas em base de 

dados. Assim, para o sistema de inteligência artificial existe a realidade mediata – o que 

chamamos de “mundo real” - e a realidade imediata, que consiste na conversão das 

informações do mundo real para bases de dados em linguagem binária, acessível por sistemas 

informatizados351. 

A partir do processamento das informações contidas nas bases de dados o sistema de 

inteligência artificial é capaz de criar um modelo que representa a realidade, para que possa 

desenvolver sua atividade e tomar as decisões necessárias. Dessa forma, o erro pode ocorrer 

tanto no âmbito da realidade do mundo real, quanto na sua conversão para as bases de dados, 

porque são nessas situações que pode haver discrepância entre a realidade e o que se supõe ser 

a realidade. 

No exemplo dado, a base de dados havia sido desenvolvida por terceiro (avaliador 

profissional), tendo ficado claro que nem o titular do sistema nem o seu desenvolvedor agiram 

com culpa, mas em muitas situações a base de dados será desenvolvida pela mesma pessoa ou 

instituição que desenvolveu o sistema, o que torna a situação ainda mais complexa.  

Há ainda situações em que o próprio sistema é responsável por criar e desenvolver as 

bases de dados das quais fará uso, uma vez que é parte relevante do funcionamento desse tipo 

de sistema poder captar informações do ambiente para que possa adaptar a sua conduta de 

forma adequada. 

Não obstante a complexidade adicional, parece ser possível enfrentar essas questões 

fazendo uso dos princípios delineados a partir do exemplo da venda do brinco de ouro 

maciço. 

                                                 

351 A discussão entre a separação de planos existenciais, o real e o virtual, é campo profícuo para discussão 

filosófica, que, no entanto, não vamos abordar nesse trabalho. Para os fins deste estudo basta compreender que a 

realidade, como é percebida pelos humanos, necessidade ser convertida para uma linguagem que posse ser lida 

por um sistema informatizado, criando um processo mediado de percepção da realidade. 
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Assim, imagine-se uma situação similar à proposta anteriormente, mas na qual a 

própria empresa que desenvolveu o sistema criou também a base de dados, sem o auxílio de 

um avaliador profissional. Nessa situação hipotética também existe erro substancial, mas é 

esse erro escusável? 

Não é escusável deixar a cargo de pessoa desprovida de expertise a tarefa de fazer uma 

base de dados dessa natureza, razão pela qual nessa situação não haveria a possibilidade de 

anulação do negócio jurídico. 

Isso pode parecer contraditório, uma vez que se admitiu existir erro quando a base de 

dados foi desenvolvida por um avaliador profissional: se até o avaliador profissional se 

equivocou, porque não seria escusável que um leigo se equivocasse? 

Nesse contexto, é importante compreender que a aferição da escusabilidade é feita a 

partir da análise da conduta do declarante. No exemplo do avaliador profissional o declarante 

foi cauteloso e fez uso de um profissional qualificado, enquanto no outro exemplo não se 

adotou tal precaução. 

Os casos concretos envolvendo sistemas de inteligência artificial serão, em grande 

medida, mais complexos, com a participação de múltiplas partes, seja no desenvolvimento dos 

sistemas – e dos elementos acessórios necessários ao seu funcionamento – seja na sua 

interação entre si e com outras fontes de informação, razão pela qual é fundamental que se 

compreenda adequadamente os conceitos do instituto para aplicá-los corretamente. 

Passando à cognoscibilidade do erro pela contraparte, acreditamos que no caso do 

exemplo dado o erro era cognoscível, na medida em que havia fotografia do brinco na qual 

constava a informação acerca de se tratar de uma peça de ouro maciço. 

Nesse ponto, não parece haver maiores especificidades em relação a outras situações 

de erro, devendo se verificar essa cognoscibilidade a partir da conduta abstrata de uma pessoa 

de diligência normal, conforme dispõe o texto legal. 

No entanto, deve ser feita a ressalva de que caso a contraparte, no exemplo dado, fosse 

outro sistema de inteligência artificial, da mesma forma que o vendedor não foi capaz de 

identificar o texto na fotografia, a contraparte também não seria capaz de fazê-lo, razão pela 

qual não haveria o requisito da cognoscibilidade. 
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Superada a análise dos tipos de erro sobre elemento substancial, bem como os 

requisitos de anulabilidade, resta examinar as peculiaridades dos artigos 140 a 143, do Código 

Civil, que tratam do falso motivo, da transmissão errônea da vontade por meios interpostos, 

do erro de indicação da pessoa e do erro de cálculo. 

O artigo 140 do Código Civil vigente corresponde ao artigo 90 do Código Civil de 

1916, sendo certo que a nova redação corrigiu equívoco terminológico há tempos criticado 

pela doutrina. 

Isso porque, o artigo 90, do Código Civil de 1916, fazia referência à “falsa causa” 

quando, na verdade, deveria ter dito “falso motivo”352. Trata-se de possibilidade dada pelo 

legislador para que as partes elevem o erro acidental a erro relevante, desde que o indiquem 

expressamente como razão determinante do negócio353. 

A redação do artigo 140, do Código Civil vigente, de forma adequada, fez menção ao 

falso motivo, tendo removido, também, a referência à “condição”, tudo de forma a refinar a 

precisão técnica do dispositivo. 

Assim, segundo atualmente disposto, nos casos em que um determinado motivo for 

mencionado de forma expressa como motivador relevante para a realização do negócio, como, 

por exemplo, a instalação de um estabelecimento comercial em um determinado imóvel a ser 

alugado, e esse motivo não se verificar na realidade, o negócio poderá ser anulado. 

É interessante notar que, nessa modalidade, o requisito de cognoscibilidade já resta 

caracterizado de plano, na medida em que o motivo cuja falsidade pode vir a ser constatada é 

mencionado de forma expressa pela parte, razão pela qual é inegável o seu conhecimento pela 

contraparte. 

Esse dispositivo não implica maiores questionamentos no âmbito do tema ora 

debatido, de forma que não se aprofundará na sua análise. 

                                                 

352 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 4. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 414. 
353 RODRIGUES, Silvio. Dos Vícios de Consentimento. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1982. p. 84. 
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Já o artigo 141, do Código Civil, trata dos casos de transmissão errônea da vontade por 

meios interpostos, dispondo que a anulabilidade dos negócios jurídicos em que haja erro na 

transmissão da vontade se dará nos mesmos termos que a declaração direta. 

Por “meios interpostos” deve ser entendido qualquer meio do qual se faça uso para 

transmitir a declaração de vontade, podendo ser uma pessoa (mensageiro) ou um instrumento 

(telefone, telégrafo, correio eletrônico etc.). 

Dessa forma, para que haja a transmissão da vontade, ela deve ser, primeiramente, 

declarada de forma inequívoca ao mensageiro ou ao instrumento, para que, somente então, 

seja levada ao seu destinatário. 

Ocorre que, no caso de sistemas de inteligência artificial, a pessoa emitente da vontade 

não a declara de forma completa, na medida em que delega parte do processo cognitivo a esse 

sistema, o qual terá o seu próprio processo decisório para, ao final, emitir a declaração de 

vontade. 

Dessa forma, o sistema de inteligência artificial não se encaixa no conceito de meio 

interposto previsto no artigo 141, uma vez que esse se refere a casos em que a vontade já está 

delineada e necessita apenas ser transmitida ao seu destinatário354. 

No caso dos sistemas de inteligência artificial, no entanto, a parte da cognição 

realizada pelo próprio sistema não se caracteriza como simples transmissão de uma vontade, 

uma vez que representa parte efetiva do processo decisório (complexos cálculos matemáticos) 

que levam a uma declaração diferente daquela que iniciou o processo. 

Assim, verifica-se que tal situação não se adéqua aos casos imaginados para o artigo 

141, do Código Civil, pensado para lidar com situações como o endereçamento equivocado de 

um telegrama (queria mandar aceitação para o cliente X, mas o correio entregou o telegrama 

ao cliente Y), ou a expressão equivocada do mensageiro, que não entendeu corretamente a 

                                                 

354 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 4. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 423/425. 

RODRIGUES, Silvio. Dos Vícios de Consentimento. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1982. p. 82/83. 
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mensagem que lhe fora dada pelo declarante e disse ao declaratário que se aceitava a 

proposta, quando devia dizer que estava recusada. 

Nesse contexto, o uso de sistema de inteligência artificial também não pode ser 

regrado pelos artigos que regulamentam a atividade do representante (artigos 115 a 120 do 

Código Civil), o qual também é um interposto entre o declarante e o declaratário, mas que 

emite uma declaração de vontade diversa da do representado e que, consequentemente, não 

está sujeito ao disposto no artigo 141, do Código Civil355. 

Isso porque é pressuposto legal intransponível que o representante seja uma pessoa, 

uma vez que responde pelos atos que excederem os poderes de representação, o que é 

impossível a um sistema de inteligência artificial. 

Nos casos de uso de sistema de inteligência artificial esse é uma ferramenta que 

auxilia o declaratário na sua cognição, de forma que não existe declaração de vontade 

completa antes de encerrado o processo decisório do sistema e, portanto, não há que se falar 

em meio interposto de transmissão da declaração de vontade. 

No entanto, há que se ressalvar que a inaplicabilidade do artigo 141 está restrita ao 

processo decisório contido no sistema de inteligência artificial, razão pela qual, uma vez 

emitida a declaração de vontade eletrônica, é possível que ocorra erro na transmissão dessa 

vontade. 

Note-se que é essencial para esse tipo de declaração de vontade a transmissão das 

declarações por meio de sistemas eletrônicos, razão pela qual a conclusão do processo 

decisório não encerra o processo de emissão da declaração de vontade, que precisa ser 

transmitida para o seu destinatário. 

Essa parte final do processo, por sua vez, enquadra-se no conceito exposto no artigo 

141, uma vez que nessa fase não há qualquer processo decisório e, portanto, não deveria haver 

                                                 

355 THEODORO JÚNIOR, Humberto; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código 

civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : 

Forense , 2007. p. 95/97. 



182 

 

qualquer alteração no conteúdo da declaração de vontade eletrônica. O que foi emitido pelo 

sistema de inteligência artificial deveria ser recebido de forma idêntica pelo destinatário. 

Caso o conteúdo da declaração seja alterado no curso da transmissão e, além disso, o 

erro seja perceptível pelo destinatário, o negócio jurídico poderá ser anulado. 

Os artigos 142 e 143, por sua vez, tratam de casos de erro material, seja na indicação 

de pessoa ou objeto (artigo 142), seja por erro de cálculo (artigo 143), sendo certo que o erro 

material na indicação de pessoa ou coisa não demanda maiores esclarecimentos para os fins 

desse trabalho. 

No que tange ao erro de cálculo, porém, há que se compreender adequadamente o 

escopo da disposição legal para que não haja qualquer equívoco na sua aplicação em casos 

envolvendo sistemas de inteligência artificial. 

Isso porque o artigo 143 dispõe que o “erro de cálculo apenas autoriza a retificação 

da declaração de vontade” e isso poderia levar à conclusão de que nenhuma declaração de 

vontade eletrônica poderia ser anulada com base na alegação de erro porque, em última 

análise, qualquer erro desses sistemas é, em essência, um erro de cálculo. 

Como explicado na introdução desse estudo356, os sistemas de inteligência artificial 

são programas de computador que funcionam a partir de complexos algoritmos matemáticos, 

de forma que um erro desse sistema é, sob o ponto de vista matemático, um erro de cálculo. 

No entanto, para os fins do regramento legal, o conceito de erro de cálculo não se 

estende a todos os erros de cálculo, mas está adstrito aos casos em que existe dissociação 

entre valores expressos entre as partes em determinado elemento do contrato, mas que, ao 

final, quando somados ou multiplicados, houve erro aritmético, como no caso de ser 

mencionado um preço individual e o número de unidades e, ao final, ao se mencionar o preço 

total, equivocou-se na multiplicação357. 

                                                 

356 Vide subcapítulos 1.2 e 1.3. 
357 THEODORO JÚNIOR, Humberto; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código 

civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : 

Forense , 2007. p. 106. 
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Dessa forma, o erro de cálculo que apenas autoriza a sua retificação é aquele que pode 

ser percebido de plano pelos próprios elementos do contrato, razão pela qual isso não significa 

que a sistemática geral do erro não pode ser aplicada a sistemas de inteligência artificial. 

3.4.2. Dolo 

Superada a análise do instituto do erro, por meio da qual foi possível determinar em 

que hipóteses negócios formados com uso de sistemas de inteligência artificial podem ser 

anulados, o exame do dolo torna-se tarefa mais fácil, uma vez que se trata de situação na qual 

houve indução maliciosa a erro. 

Assim, o dolo civil é má-fé que leva a equívoco, ou “toda manobra astuciosa, mentira 

ou omissão que induz alguém a erro”358, de forma que, para que exista o dolo, deve haver 

tanto o erro do declarante, quanto a má-fé do declaratário ou de terceiro. 

A doutrina descreve o conceito de dolo da seguinte forma359: 

(...) é a conduta de quem intencionalmente provoca, reforça ou deixa subsistir uma 

idéia errônea em outra pessoa, com a consciência de que esse erro terá valor 

determinante na emissão de sua declaração de vontade. 

Há, ainda, quem defina de forma mais pormenorizada360: 

Ação ou omissão intencionais de um dos figurantes, ou de terceiro, neste caso com o 

conhecimento de um deles, com a finalidade de induzir, ou manter o outro figurante 

em falsa representação da realidade, visando em benefício, próprio ou de terceiro, a 

que pratique ato jurídico que não realizaria se conhecesse a verdade. 

                                                 

358 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 1986. Tese apresentada no concurso para Professor Titular. 

p. 182. 
359 THEODORO JÚNIOR, Humberto; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código 

civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : 

Forense , 2007. p. 113. 
360 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico - Plano da Validade. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 209. 
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Dessa forma, tendo se concluído pela aplicabilidade, em algumas situações, das regras 

atinentes ao erro a contratos formados por sistemas de inteligência artificial361, basta examinar 

em que situações se constata a intenção de induzir um sistema de inteligência artificial a erro, 

ou, pensando-se no negócio pela ótica da contraparte, se é possível que o sistema de 

inteligência artificial aja de forma dolosa. 

No entanto, antes de se passar à análise desses pontos, é preciso ressaltar algumas 

peculiaridades atinentes ao dolo, de forma que não haja qualquer equívoco na aplicação desse 

instituto aos casos de negócios jurídicos envolvendo sistemas de inteligência artificial. 

Nesse contexto, parece oportuno, primeiramente, delinear de forma expressa todos os 

elementos constitutivos do dolo: a) comportamento enganoso; b) a intenção de enganar; c) 

participação do declaratário no ato ilícito (art. 145, do Código Civil) ou o conhecimento da 

sua existência pelo declaratário caso tenha sido praticado por terceiro (art. 148, do Código 

Civil); d) o erro do declarante; e e) a declaração de vontade tenha decorrido do dolo, de forma 

que sem este não haveria aquela362. 

No que tange aos dois primeiros elementos – comportamento enganoso e intenção de 

enganar -, trata-se, na verdade, de dois enfoques diferentes sobre a conduta daquele que 

pratica o dolo. O primeiro é o enfoque objetivo, a análise acerca da conduta da parte, seja de 

forma ativa, seja de forma omissiva, a fim de identificar se ela visa a levar o declarante a erro. 

O segundo, por sua vez, é o elemento subjetivo dessa conduta, identificar se existe o ânimo de 

enganar. 

Dada a natureza subjetiva desse elemento, a sua aferição e, por consequência, sua 

prova, como já mencionado em outras oportunidades, mostram-se especialmente difíceis, 

                                                 

361 Vide subcapítulo 3.4.1, p. 161. 
362 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. 1986. Tese apresentada no concurso para Professor Titular. 

p. 184/189. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código 

civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : 

Forense , 2007. p. 114/118. 
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razão pela qual, no que se refere ao dolo, admite-se a prova por presunção (art. 212, IV, do 

Código Civil) ou por indícios e circunstâncias363. 

O terceiro elemento trata da autoria do ato doloso, ou do conhecimento da existência 

desse ato pelo declaratário. Dessa forma, para que o negócio seja passível de anulação, deve o 

próprio declaratário ter agido de forma dolosa ou, no caso de dolo praticado por terceiro, 

tenha ou devesse ter conhecimento do dolo. 

Em relação à participação direta no ato doloso, bem como ao conhecimento de sua 

existência, não há dificuldade na compreensão do texto legal. Trata-se de ato comissivo ou 

omissivo praticado diretamente pela parte, no caso de participação, ou de conhecimento 

efetivo de situação dolosa. 

No que se refere ao dever de conhecimento, mencionado ao final do artigo 148, essa é 

uma inovação do Código Civil de 2002 em relação ao Código Civil de 1916, que inseriu o 

conceito de negligência no instituto do dolo364, de forma que o declaratário não pode deixar 

de adotar as medidas de diligência mínima a fim de não tomar conhecimento de conduta 

dolosa e, dessa forma, se esquivar da responsabilidade, o que se alinha com o princípio da 

boa-fé objetiva que permeia o código vigente. 

Passando à análise da existência de erro como requisito para reconhecimento do dolo, 

é importante notar que o erro no qual deve ter incorrido o declarante é diferente do erro 

regulamentado nos artigos 138 a 144, do Código Civil. 

                                                 

363 Cumpre notar que a referência a indícios e circunstâncias é feita por PONTES DE MIRANDA com 

fundamento no artigo 252 do Código de Processo Civil de 1939. No entanto, THEODORO JÚNIOR acata essa 

referência como elemento que compõe a tradição do processo civil brasileiro. (PONTES DE MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 

464.); (THEODORO JÚNIOR, Humberto; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo 

código civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de 

Janeiro : Forense , 2007. p. 139, nota 237). 
364 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Código Civil Comentado. II. Negócio Jurídico. Atos Jurídicos Lícitos. Atos 

Ilícito. São Paulo: Atlas, 2003. p.215. 
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Isso porque, diferentemente do que ocorre com o erro, por se tratar o dolo de ato 

inerentemente ilícito, a conduta dolosa contamina todo o negócio, mesmo que se relacione a 

seus elementos não essenciais365.  

Dessa forma, enquanto no erro, para que haja anulabilidade do negócio jurídico, é 

preciso que esse seja substancial, ou seja, refira-se a elemento intrínseco ao negócio e sem o 

qual a declaração não teria ocorrido; no caso de dolo, para que o requisito do erro seja 

considerado como presente, basta qualquer tipo de erro, mesmo se referindo “a preço, 

cláusula penal, garantia (...)”366, desde que, se não houvesse o dolo, o negócio não seria 

realizado. 

Essa, portanto, é uma das razões que justificam a existência de tratamento diferenciado 

entre o dolo e o erro. Tendo em vista que no caso do dolo o requisito do erro é abrandado, 

podendo se referir a qualquer elemento do negócio e até mesmo sobre a sua motivação, pode 

se mostrar mais factível provar a má-fé do declarante e o erro sobre elemento não essencial, 

do que provar apenas o erro sobre elemento essencial367. 

Por fim, há que se analisar o requisito de ser a declaração decorrente do dolo, ou seja, 

deve ser estabelecido nexo causal entre a conduta dolosa e a declaração de vontade, de forma 

que reste demonstrado que sem a conduta dolosa a declaração não teria ocorrido. 

Assim, o ordenamento distingue entre o dolo essencial (art. 145, do Código Civil), no 

qual existe nexo de causalidade entre conduta de má-fé e declaração de vontade, e o dolo 

acidental (art. 146, do Código Civil), em que a declaração ocorreria mesmo que a conduta 

                                                 

365 THEODORO JÚNIOR, Humberto; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código 

civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : 

Forense , 2007. p. 122/123. 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 4. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 446. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. I. 19ª ed. Rio de Janeiro: 1998. p. 332/333. 
366 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Parte Geral. T. 4. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2012. p. 446. 
367 THEODORO JÚNIOR, Humberto; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código 

civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : 

Forense , 2007. p. 123. 

Além disso, o regramento diferenciado se justifica pelo fato de o dolo, tendo fundamento em ato ilícito, autoriza 

não só a anulação do negócio, como também a indenização por eventuais perdas e danos. 
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ilícita não existisse, estabelecendo que no caso daquele o negócio é anulável e no deste apenas 

se indeniza por perdas e danos 368. 

Uma vez estabelecidos os elementos que compõem o dolo, cumpre analisar como esse 

instituto se aplica aos casos de negócios formados por meio de sistemas de inteligência 

artificial. 

Assim, no que tange à conduta dolosa a fim de induzir a contraparte a erro é possível 

se vislumbrar dois tipos de situações. A primeira diz respeito à representação falsa de 

informações usadas pelo sistema para que faça as declarações negociais, enquanto a segunda 

refere-se à efetiva alteração não autorizada da programação do sistema de inteligência 

artificial. 

Nas situações de condutas que visam a conduzir os sistemas de inteligência artificial a 

erro por meio de informações imprecisas ou falsas, podemos usar como exemplo o caso citado 

anteriormente no qual a conta da Associated Press foi invadida indevidamente, publicando a 

notícia falsa de que havia ocorrido um atentado terrorista na Casa Branca e que o presidente 

dos Estados Unidos da América estava ferido, levando os sistemas de inteligência artificial 

que tomaram conhecimento dessa notícia a vender rapidamente muitas ações presumindo que 

a insegurança trazida pelo atentado causaria uma baixa nos preços369. 

Nesse exemplo, atendo-se primeiramente à análise da conduta do declaratário, 

mostram-se presentes os dois requisitos legais, notadamente o comportamento enganoso - 

invasão da conta da Associated Press e publicação de notícia falsa – e a intenção de enganar, 

inerente à conduta de quem publica notícia falsa em canal de comunicação de respeitada rede 

de informações jornalísticas. 

Já as hipóteses de invasão do próprio sistema de inteligência artificial, realizando-se 

alteração da sua programação, de forma a obter declarações de vontade que não teriam sido 

realizadas sem a alteração, também se verificam ambos os elementos (conduta e intenção). 

                                                 

368 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico - Plano da Validade. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 215 
369 Vide p. 147. 
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No que se refere ao requisito de participação do declaratário no ato ilícito ou o 

conhecimento da sua existência, caso tenha sido praticado por terceiro, verificam-se em 

ambos os exemplos a presença da condição legal. 

Não obstante, é necessário que se analise esse requisito de forma mais detida. Isso 

porque, os exemplos dados são propositadamente simplificados, de forma que sirvam seu 

objetivo didático, mas não há dúvidas que as situações concretas se mostrarão mais 

complexas. 

Assim, tendo em vista que para que se possa induzir um sistema de inteligência 

artificial a erro se faz necessário profundo conhecimento técnico em campo especializado, é 

pouquíssimo provável que a conduta dolosa seja realizada pelo próprio declaratário. 

Dessa forma, será necessário demonstrar que o autor do ato doloso estava ligado ao 

declaratário (praticou o ato a mando dele), ou que sabia – ou devia saber – do ato ilícito 

quando da emissão da declaração de vontade. 

Primeiramente, há que se notar que prova da autoria do ilícito pode se mostrar 

especialmente difícil dada a natureza desse tipo de contratação, na qual a desmaterialização 

das partes abre oportunidades para que pessoas com conhecimento técnico sofisticado 

ocultem a sua identidade e impeçam a identificação do malfeitor. 

Ademais, mesmo nos casos em que se consegue o autor do ilícito demonstrar a sua 

ligação com aquele que se aproveitou do dolo pode ser igualmente árduo, razão pela qual é 

relevante a inovação inserida no artigo 148 do Código Civil, que impõe o dever de diligência 

à parte para que não se aproveite do dolo de terceiro que deveria conhecer caso 

supervisionasse adequadamente as pessoas sob sua ingerência370. 

Portanto, a pessoa que contrata terceiro especializado, para gerir as atividades de seus 

sistemas automatizados, não pode alegar ignorância do dolo praticado por esse se não adotava 

                                                 

370 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Código Civil Comentado. II. Negócio Jurídico. Atos Jurídicos Lícitos. Atos 

Ilícito. São Paulo: Atlas, 2003. p.215. 
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medidas mínimas para supervisionar a sua conduta e se certificar de que agia ele de acordo 

com os preceitos legais371. 

No que tange ao requisito legal do erro do declarante, há que se remeter às conclusões 

do subcapítulo 3.4.1372, acrescentando, no entanto, que o erro, como já dito, pode se referir a 

elemento não essencial do negócio. 

Nos casos dos exemplos usados neste subcapítulo parece não haver dúvida que o erro 

se mostra presente. No exemplo da venda de ações o sistema acredita que detém um bem 

(valor mobiliário) com valor de mercado decrescente, de forma que precisa vendê-lo o quanto 

antes para alcançar o seu objetivo de aumentar o patrimônio de seu titular e, assim, vende a 

ação a preço abaixo do mercado a fim de evitar prejuízo maior que antecipa diante da 

instabilidade que será causada pela notícia. Existe a discrepância entre a realidade e aquilo 

que o sistema supõe ser a verdade. 

Já no caso de alteração da programação essa discrepância não se mostra tão evidente. 

A alteração na programação do sistema não se mostra, em primeiro plano, como uma 

discrepância entre a realidade e aquilo que se supõe ser a verdade. No entanto, a análise mais 

aprofundada mostra que de fato essa discrepância existe. 

Isso porque a alteração na programação do sistema leva a um funcionamento diverso 

daquele que foi pretendido pelo seu titular, e esse funcionamento inicialmente projetado é, em 

última análise, a forma pela qual se representa a realidade para o sistema. 

Como foi explicado373, os sistemas informatizados representam a realidade por meio 

do processamento de informações contidas em bases de dados, de forma que, assim como 

ocorre no caso de bases de dados com informações imprecisas, a alteração da programação 

sem autorização do titular, leva a resultado diferente daquele desejado. 

                                                 

371 Não se pode negar, por outro lado, que mesmo uma pessoa diligente pode não ser capaz de identificar 

determinados atos ilícitos em razão da necessidade de conhecimento técnico especializado, de forma que a 

aferição da negligência deverá ser feita de acordo com os elementos dos casos concretos. 
372 Vide p. 161. 
373 Vide p.173. 
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Um exemplo simplificado pode ajudar na compreensão. Imagine-se o caso de pessoa 

que substitui a máquina de calcular de um comerciante por outra que funciona de forma 

inadequada, apresentando valores inferiores nos casos de operações somatórias ou de 

multiplicação.  

Nesse exemplo os dados iniciais estão corretos (o comerciante insere o preço certo das 

mercadorias), mas o resultado diverge da realidade porque as operações matemáticas são 

feitas incorretamente, de forma que se constata a existência do erro pela divergência na forma 

do processamento das informações. 

Tanto no caso da base de dados com informações equivocadas, como no caso da 

alteração não autorizada da programação do sistema, existe deficiência no processamento dos 

dados que leva a um resultado diverso do que deveria ter sido alcançado caso a realidade 

restasse adequadamente representada no âmbito do sistema. 

Consequentemente, não há dúvida que também nessa situação se caracteriza o 

requisito do erro, uma vez que há dissociação entre a realidade e o que se presume ser a 

realidade e, por consequência, a declaração de vontade que não teria sido emitida caso essa 

representação tivesse ocorrido como inicialmente projetada. 

Por fim, passamos à análise do último requisito legal para que se caracterize o dolo, a 

necessidade de nexo de causalidade entre a conduta dolosa e a declaração da vontade. Assim, 

para que reste preenchido esse requisito, deve ser provado que sem a conduta dolosa não 

haveria declaração de vontade. 

No caso dos exemplos citados, não parece haver maiores dificuldades para que se 

estabeleça esse nexo de causalidade. Na situação hipotética em que se publica uma notícia 

falsa, sem que haja essa notícia, em princípio, o sistema não faria a venda das ações porque 

não anteciparia a queda dos respectivos preços em razão da suposta instabilidade do mercado. 

Já no exemplo da alteração da programação, a prova é ainda mais simples. Basta 

submeter ao sistema de inteligência artificial (programado na forma originalmente projetada) 

os mesmos dados que levaram ao resultado equivocado e identificar que não se seria feita 

qualquer declaração negocial. 
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Note-se que nos casos envolvendo os sistemas de inteligência artificial, via de regra, é 

possível recriar um evento passado, na medida em que sistemas informatizados registram e 

preservam suas atividades e, portanto, analisando esses registros, é possível repetir o 

momento no qual a decisão equivocada foi tomada, submetendo essa exata situação ao 

sistema sem a alteração não autorizada, a fim de verificar se a declaração negocial seria ou 

não emitida. 

Nesse contexto, a prova do nexo de causalidade no dolo em sistemas de inteligência 

artificial se mostra muito mais eficaz do que nos casos tradicionalmente conhecidos, uma vez 

que não se depende de suposições sobre a conduta da parte diante de uma situação que nunca 

se concretizou. 

Superado esse ponto, se faz necessário analisar se seria possível aplicar o instituto do 

dolo em casos nos quais o sistema de inteligência artificial atua de forma a induzir a 

contraparte a erro. 

O ponto fulcral dessa análise diz respeito ao requisito da intenção de enganar, que é 

indispensável para que se reconheça o dolo. Com já explicado no subcapítulo 3.2, a formação 

da declaração de vontade eletrônica consiste em um processo no qual o declarante expressa 

vontade de realizar negócio, bem como de fazer uso de sistema de inteligência artificial para 

auxiliá-lo na especificação do objeto e contraparte desse negócio374. 

Dessa forma, ao decidir fazer uso do sistema automatizado, o declarante define o seu 

escopo de atuação, ou seja, refina a programação do sistema de inteligência artificial para que 

sejam observados determinados limites nos valores a serem negociados, requisitos sobre a 

capacidade financeira da contraparte que devem ser observados etc. 

Além disso, essa programação pode conter instruções genéricas que sirvam de norte 

para a condução dos negócios pelo sistema de inteligência artificial, ou seja, estabelecerá 

objetivos e formas de atuação para o sistema. 

                                                 

374 Vide p. 131. 
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Como explicado no subcapítulo 1.3375, o sistema de inteligência artificial tem por base 

uma programação inicial e um (ou mais) objetivo a ser alcançado, sendo capaz de propor 

soluções novas a partir de novos elementos que capta no ambiente no curso de sua atuação. 

Note-se, portanto, que existem dois elementos do sistema de inteligência artificial que 

podem ser observados e analisados, o primeiro é a programação inicial desse sistema 

(objetivos e elementos norteadores de atuação), enquanto o segundo é a própria conduta do 

sistema uma vez que seja colocado em uso. 

Segundo defendido pela doutrina italiana, a partir da análise desses dois elementos, 

pode ser determinado se o sistema de inteligência artificial age ou não de acordo com os 

princípios da boa-fé376, o que, por sua vez, também permite aferir eventual má-fé. 

Essa conclusão está fundada na doutrina italiana, que defende que podem ser 

atribuídos estados de intenção à conduta do sistema de inteligência artificial377 

Ao olhar para uma entidade a partir da postura intencional, estamos explicando a 

comportamento dessa entidade supondo que ela possui certos estados cognitivos, 

tanto estados epistêmicos (informações sobre como as coisas são) e como estados 

cognitivos (informação sobre o que fazer). Normalmente, supomos que a entidade 

que estamos examinando está tentando alcançar determinados objetivos (metas), 

com base em certas representações de seu ambiente (crenças). O comportamento de 

uma entidade intencional, então, pode ser explicado como resultando daquela 

entidade tentar alcançar seus objetivos, pelos meios que acredita ser apropriado. 

                                                 

375 Vide p. 24. 
376 WEITZENBOCK, Emily. Good faith and fair dealing in contracts formed and performed by electronic 

agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 12, 2004. p. 83/110. 
377 Tradução livre de: “When looking at an entity from the intentional stance, we are explaining the behaviour of 

that entity assuming that it has certain cognitive states, both epistemic states (information on how things are) and 

conative states (information on what to do). Typically, we assume that the entity we are examining is trying to 

achieve certain objectives (goals) on the basis of certain representations of its environment (belief). The 

behaviour of an intentional entity will then be explained as resulting from that entity attempting to achieve its 

goals, through means it believes to be appropriate.” (SARTOR, Giovanni. Cognitive automata and the law: 

electronic contracting and the intentionality of software agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 

260/261.) 
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Dessa forma, a eventual má-fé, ou intenção de enganar, poderá ser aferida a partir da 

análise dos objetivos estabelecidos em sua programação (a vontade do titular), bem como pela 

conduta dela decorrente. 

É importante fazer a ressalva de que a doutrina italiana defende que a identificação dos 

objetivos do sistema de inteligência artificial não pode ser feita pela análise da sua 

programação, que é extremamente complexa até mesmo para a pessoa que a desenvolveu para 

identificar os resultados futuros de seu funcionamento de forma precisa378. 

Diante disso, propõe que para verificar se a entidade possui de fato postura 

intencional, é necessário identificar se existem aspectos dessa entidade que representem 

feições epistemológicas (crenças) e cognitivas (desejos, objetivos e intenções), o que é feito 

por meio da comparação estatística desses estados e situações fáticas concretas379. 

Em que pese a sofisticação do raciocínio, ousamos propor solução mais simples e que 

parece estar mais alinhada com os princípios do ordenamento, especialmente no que tange ao 

reconhecimento da existência da intenção de enganar a contraparte. 

Assim, concordamos com a doutrina italiana que a má-fé da conduta do sistema deve 

ser aferida a partir da análise de seus objetivos e de sua conduta, mas isso porque a má-fé e a 

intenção de enganar são oriundas daquele que definiu os parâmetros de atuação desse sistema. 

Nesse contexto, o sistema jurídico vigente não permite atribuir o conceito de má-fé a 

um objeto inanimado, mas não impede que se identifique tal conduta pela análise da atuação 

do sistema de inteligência artificial380. 

Dessa forma, em que pese existir maior dificuldade técnica para essa tarefa, para que 

se admita que um sistema de inteligência artificial tenha incorrido em dolo civil, é necessário 

                                                 

378 SARTOR, Giovanni. Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of 

software agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 265. 
379 SARTOR, Giovanni. Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of 

software agents. Artificial Intelligence and Law, vol. 17, 2009. p. 266/267. 
380 THEODORO JÚNIOR, Humberto; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo código 

civil - livro 3 - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico, v.3, tomo 1 - artigos 138 a 184. 4ª ed. Rio de Janeiro : 

Forense , 2007. p. 129. 
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que se identifique na programação desse sistema objetivos que sejam caracterizados como 

intenção de induzir a contraparte a erro. 

Em que pese se tratar de uma prova complexa, parece ser a solução adequada diante 

do sistema vigente, uma vez que preserva os princípios vigentes, sancionando-se a conduta 

indevida daquele que age de má-fé, sem, no entanto, abrir espaço para que se abale a 

estabilidade dos negócios jurídicos com pedidos baseados em alegações fundadas em 

interpretações questionáveis da conduta de sistemas inanimados.  

Para que se possa compreender melhor essa conclusão, é oportuno ilustrá-la com um 

exemplo apto a mostrar a diferença entre o estabelecimento de parâmetros e objetivos que 

demonstram a má-fé do titular do sistema e o funcionamento regular do sistema a fim de 

alcançar objetivos lícitos. 

Imagine-se um sistema de inteligência artificial desenvolvido para assistir o seu titular 

na contratação de financiamento para ser empregado na atividade empresarial, de forma que o 

sistema fará cotações junto às instituições financeiras a fim de identificar qual oferece, para o 

caso específico do titular, as melhores condições (valor do financiamento, taxa de juros, 

garantia etc.). 

O responsável pelo desenvolvimento do sistema, conhecendo o mercado financeiro, 

sabe que muitas das instituições financeiras exigem informações genéricas sobre a saúde 

financeira daquele que deseja tomar o crédito para fazer a oferta de financiamento, as quais 

serão levadas em consideração, podendo tornar as condições do negócio mais ou menos 

atraentes. Ocorre que a forma pela qual essas informações são prestadas não é muito clara, 

razão pela qual é possível prestar essas informações, sem, contudo, revelar a real situação 

daquele que deseja tomar o crédito. 

Sabendo que a saúde financeira da empresa que deseja tomar o crédito é delicada, o 

responsável pela programação do sistema estabelece que o sistema prestará essas informações 

sempre de forma a ocultar a real situação financeira da empresa. Nesse caso, não há qualquer 

dúvida do dolo, sendo certo que a má-fé será aferida quando se identificar na programação do 

sistema o comando para prestar informações em uma forma que levasse a contraparte a 

acreditar que a saúde financeira da empresa diferia da realidade. 
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Imagine-se agora, o mesmo exemplo do sistema desenvolvido para obter crédito, mas 

agora o sistema está programado para prestar de forma precisa todas as informações 

requeridas pela contraparte. 

Ocorre que, no curso de sua atuação, o sistema identifica que há instituições 

financeiras que oferecem condições mais favoráveis ao seu titular porque não requerem 

informações detalhadas sobre a saúde financeira de seu titular e, assim, contrata com um 

dessas instituições. 

Nessa situação, o sistema de inteligência artificial, de forma autônoma, aproveitou-se 

de uma oportunidade específica que levava a contraparte a oferecer condições mais 

favoráveis. Contudo, não houve na conduta do sistema a intenção de enganar, uma vez que 

apenas escolheu a situação mais vantajosa para seu titular. 

3.4.3. Relações Consumeristas 

Por fim, para que se possa encerrar a análise dos vícios de consentimento nos 

contratos formados por meio de sistemas de inteligência artificial, se faz necessário examinar 

em que medida as disposições sobre os institutos do erro e do dolo são aplicáveis em relações 

regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é inegável que boa parte da 

utilização desses sistemas pode ocorrer nesse tipo específico de negócio jurídico. 

Como é sabido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece um sistema próprio 

que visa a lidar com os desafios específicos trazidos pelas relações de consumo, de forma a 

reestabelecer o equilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor381. 

Para tanto, a legislação consumerista foi pioneira no ordenamento pátrio em introduzir 

o princípio da boa-fé objetiva e a igualdade real entre as partes como norteadores das relações 

entre consumidores e fornecedores. 

                                                 

381 AZEVEDO, Antonio Junqueira. Responsabilidade Pré-Contratual no Código de Defesa do Consumidor: 

Estudo Comparativo com a Responsabilidade Pré-Contratual no Direito Comum. Revista de Direito do 

Consumidor, vol. 18, Abril de 1996. p. 23. Documento em formato eletrônico desprovido de paginação. 

NERY JUNIOR, Nelson. A Defesa do Consumidor no Brasil. Revista de Direito Privado, vol. 18, Abril de 2004, 

p. 218. Documento em formato eletrônico desprovido de formatação. 
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Assim, a legislação consumerista incorporou ao ordenamento normas de caráter 

protetivo, valendo destacar os ensinamentos da doutrina brasileira sobre os princípios e 

respectivas normas no Código de Defesa do Consumidor382: 

a) eqüidade e equilíbrio nas relações de consumo (art. 4.º, III, do CDC ); b) boa-fé 

objetiva (art. 4.º, III, do CDC ); c) revisão de cláusula ou do contrato de consumo 

(art. 5.º, V, do CDC ); d) responsabilidade objetiva pela reparação dos danos 

patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6.º, VI, do CDC ); e) 

proteção contra publicidade ilegal (enganosa e abusiva) (art. 37, do CDC ); f) 

proteção contra práticas comerciais abusivas (art. 6.º, IV, 39 e 44, do CDC ); g) 

proteção contratual integral (art. 46, do CDC ); h) proteção contra cláusulas abusivas 

(art. 6.º, IV e 51, do CDC ); i) acesso à ordem jurídica justa, individual ou 

coletivamente (art. 81, caput, do CDC ); j) facilitação da defesa do consumidor em 

juízo (art. 6.º, VIII, do CDC ); l) prerrogativa de propor e de responder ação em seu 

domicílio (art. 6.º, VIII e 93, do CDC ); m) benefício da coisa julgada ergaomnes ou 

ultrapartes, sempre inutilibus, independentemente de rol de beneficiados, do lugar de 

seu domicílio ou da competência territorial do juiz (art. 103, do CDC ), sendo 

inconstitucional o art. 16, da LACP, com a redação que lhe foi dada pela Lei 

9.494/1997 

Especificamente no que se refere à formação dos contratos de consumo, a legislação 

consumerista foi extremamente cautelosa para resguardar os interesses dos consumidores, 

obrigando o fornecedor pelo conteúdo das informações e ofertas publicitárias divulgadas 

(artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor), o que, aliado às demais proteções 

contratuais dadas ao consumidor, bem como pelas dificuldades decorrentes da arguição do 

erro e do dolo, levaram ao desuso da arguição de vícios de consentimento pelos 

consumidores383. 

Ocorre que esse desuso é devido exclusivamente a motivos atinentes às dificuldades 

práticas de se obter tutela desses direitos, o que, no entanto, não significa que não se pode 

                                                 

382 NERY JUNIOR, Nelson. A Defesa do Consumidor no Brasil. Revista de Direito Privado, vol. 18, Abril de 

2004, p. 218. Documento em formato eletrônico desprovido de formatação. p. 218. 
383 DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. O erro na compra e venda telemática : análise da experiência 

brasileira. Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. Dissertação de 

Mestrado, 2008. p. 232. 
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aplicar o regramento dos vícios de consentimento às relações de consumo384, que são 

especialmente relevantes para os fornecedores, os quais não gozam das mesmas proteções 

franqueadas aos consumidores. 

Assim, em que pese ter ponderado a doutrina sobre a diferença entre a declaração 

negocial e a oferta publicitária385, mostra-se adequado aplicar a esses casos o regramento 

atinente aos vícios de consentimento. 

Isso porque, dadas as características específicas da relação de consumo, bem como o 

regramento dado a ela pelo microssistema, não há razão para não reconhecer que a oferta 

contém declaração de vontade. 

Nesse sentido, é esclarecedor o seguinte trecho que trata da oferta e da declaração de 

vontade nas relações de consumo386: 

A novidade do tema é o tratamento disciplinado ao instituto a partir da realidade 

massificada de uma sociedade industrializada e de consumo. Em conseqüência, o 

contorno do instituto foi alargado para alcançar os métodos, técnicas e instrumentos 

de divulgação dos produtos e serviços colocados no mercado, abrangendo a 

apresentação do produto, a publicidade e a oferta stricto sensu. Preocupou-se a Lei 

8.078 com a oferta ao público e equiparou a apresentação do produto, a informação 

e publicidade suficientemente precisa à oferta stricto sensu, tradicionalmente 

concebida no Direito Civil. A essas novas modalidades são atribuídas todas as 

características já apontadas, e, principalmente, a obrigatoriedade da proposta. 

                                                 

384 ROCHA, Silvio Luís Ferreira. Erro na Oferta no Código de Defesa do Consumidor. Revista de Direito do 

Consumidor, vol. 9, Janeiro de 1994.  p. 58. Documento em formato eletrônico desprovido de formatação. 

Em sentido contrário BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Das Práticas Comerciais. in: 

BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. et al. Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos 

Autores do Anteprojeto. Vol. 1 - Direito Material (arts. 1º a 80 e 105 a 108). 10ª Ed. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2011. p. 287 e 309/311. 
385 “É interessante observar que, do ponto de vista teórico, o suporte fático da oferta é declaração negocial e, 

portanto, ela é negócio jurídico. Já a informação ou a publicidade suficientemente precisa não contêm declaração 

negocial, mas são somente atos legalmente equiparados à oferta; logo, não são negócios jurídicos, e sim, atos a 

que a lei atribui efeitos negociais (à semelhança das chamadas "relações contratuais de fato"). Dessas diferenças, 

pode surgir uma série de conseqüências práticas, especialmente em matéria de vícios do consentimento (erro, 

dolo, coação)” (AZEVEDO, Antonio Junqueira. Responsabilidade Pré-Contratual no Código de Defesa do 

Consumidor: Estudo Comparativo com a Responsabilidade Pré-Contratual no Direito Comum. Revista de 

Direito do Consumidor, vol. 18, Abril de 1996. p. 23. Documento em formato eletrônico desprovido de 

paginação). 
386 ROCHA, Silvio Luís Ferreira. Erro na Oferta no Código de Defesa do Consumidor. Revista de Direito do 

Consumidor, vol. 9, Janeiro de 1994.  p. 58. Documento em formato eletrônico desprovido de formatação. 
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Dessa forma, sempre que se mostrarem os elementos mínimos necessários, a oferta 

pode ser equiparada à declaração negocial387, razão pela qual, mesmo nesses casos, se pode 

aplicar o regramento atinente aos vícios de consentimento previsto no Código Civil. 

Ademais, negar vigência a esses institutos no âmbito das relações de consumo 

conduziria a situações de inequidade, prestigiando o enriquecimento sem causa do 

consumidor e, assim, violando os princípios que regem o microssistema consumerista388. 

Vale notar que diante do novo regramento trazido pelo Código Civil vigente para os 

institutos do erro e do dolo, não há qualquer dúvida que esses se mostram alinhados com os 

princípios do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a sua aplicação em relações 

consumeristas não representará qualquer violação a de direitos de consumidores. 

Assim, no que se refere ao erro, a inclusão do requisito legal da cognoscibilidade do 

erro pela contraparte impede que o consumidor que, de boa-fé, acreditou na declaração feita 

pelo fornecedor, tenha o negócio anulado em seu prejuízo. 

No caso do dolo, por sua vez, o mesmo princípio da boa-fé, aplicável a ambas as 

partes na relação consumerista, não admitiria a preservação de negócio que se realizasse 

mediante conduta dolosa do consumidor, ou mesmo de terceiro, caso esse dela tivesse 

conhecimento. 

Contudo, em que pese a admissão do uso desses institutos a relações de natureza 

consumerista, não se pode negar que, no que tange ao erro, a sua aplicação é restrita, na 

medida em que a especialização inerente à atividade do fornecedor torna deveras limitadas as 

situações em que possa alegar erro sobre o negócio, seu objeto e suas qualidades. Quem 

melhor que o fornecedor para conhecer a fundo o negócio? 

                                                 

387 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Das Práticas Comerciais. in: BENJAMIN, Antônio 

Herman de Vasconcellos e. et al. Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 

Vol. 1 - Direito Material (arts. 1º a 80 e 105 a 108). 10ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011. p. 274/287. 
388 DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. O erro na compra e venda telemática : análise da experiência 

brasileira. Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, Departamento de Direito Civil. Dissertação de 

Mestrado, 2008. p. 235. 
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O fornecedor “conhece o bem, suas características (inclusive o preço), os veículos e 

agências com quem contrata, as regras do mercado e o Direito aplicável à espécie; é o 

profissional na relação”389. 

Em se tratando o fornecedor de um profissional que atua nessa área, alegações dessa 

natureza são contrárias ao requisito da escusabilidade. Para que exista discrepância entre 

realidade e o que se supõe ser a realidade, no âmbito da atuação especializada do fornecedor, 

significa, por si só, negligência deste. Pela mesma razão, não pode alegar erro de direito. 

Nesse sentido, portanto, retornando ao exemplo do sistema de inteligência artificial 

encarregado de vender joias e que, baseado na informação equivocada da base de dados, 

vende brinco de ouro a preço de brinco de prata390, não seria possível alegar o erro, uma vez 

que é inerente à atividade do fornecedor conhecer os seus produtos. 

Os deveres mais severos impostos ao fornecedor no âmbito das relações de consumo 

levam a soluções diferentes daquelas obtidas no âmbito das relações de consumo, o que 

ocorre pela dicotomia criada pelo microssistema, no qual o tratamento da mesma pessoa muda 

radicalmente: se é fornecedor pressupõe-se que é infalível, se não é admite-se que possa errar. 

Contudo, diferentemente do que alegado por parte da doutrina391, isso não significa 

que o instituto do erro não seja aplicável a relações consumeristas. Na verdade, há campo 

profícuo no que se refere aos erros de preço, erros pela transmissão da vontade e mesmo de 

cálculo. 

Nesses casos, portanto, é perfeitamente possível a aplicação do regramento dos vícios 

de consentimento do erro e do dolo392. 

  

                                                 

389 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Das Práticas Comerciais. in: BENJAMIN, Antônio 

Herman de Vasconcellos e. et al. Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 

Vol. 1 - Direito Material (arts. 1º a 80 e 105 a 108). 10ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011. p. 309 
390 Vide p. 167. 
391 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Das Práticas Comerciais. in: BENJAMIN, Antônio 

Herman de Vasconcellos e. et al. Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 

Vol. 1 - Direito Material (arts. 1º a 80 e 105 a 108). 10ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. p. 309/311. 
392 Vide  subcapítulos 3.4.1 e 3.4.2 
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4. CONCLUSÕES 

Como se pôde notar no curso dessa dissertação, a tecnologia da inteligência artificial 

não é apenas objeto de ficção científica e já é amplamente adotada em diversos campos da 

atuação humana na atualidade. 

Nesse contexto, a sua utilização no campo negocial implica relevantes reflexos no 

campo do direito, sendo certo que a ausência de soluções legislativas específicas para tratar 

dessas situações no direito pátrio, torna imperativo interpretar essas novas situações à luz da 

legislação vigente. 

Assim, constatou-se nessa investigação que o contrato eletrônico já foi objeto de 

ampla análise, tanto na doutrina pátria como na estrangeira, havendo razoável consenso sobre 

o seu conceito, forma, consequências do controle de conteúdo, regramento aplicável, as 

especificidades envolvendo a proposta e aceitação, os casos em que há contrato entre 

presentes e aqueles nos quais a contratação se dá entre ausentes, o local de formação contrato 

e como ele é provado. 

Dessa forma, a crescente popularização de tecnologias digitais, especialmente do uso 

de computadores e aparelhos pessoais de processamento de dados (laptops, smartphones, 

tablets etc.), aliada à consolidação no âmbito doutrinário e jurisprudencial do uso do contrato 

eletrônico como instrumento fundamental para a expansão do uso comercial dessas 

tecnologias, estabeleceram as bases para a introdução e aceitação da inteligência artificial no 

âmbito da formação dos contratos. 

Contudo, a inteligência artificial representa tecnologia especial em relação à 

automatização existente anteriormente, uma vez que causa ruptura da previsibilidade entre o 

que é programado e os resultados da autuação desse sistema. 

Enquanto a automatização tradicional significava apenas a programação prévia de 

possíveis alternativas e as respectivas condutas a serem adotadas caso ocorressem os eventos 

antevistos, o sistema de inteligência artificial implica ruptura dessa previsibilidade, na medida 

em que é programado para alcançar determinados objetivos e, para esse fim, é capaz de 

aprender com novos fatos e propor soluções diferentes. 
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Dessa forma, em razão dessa especialidade, nos casos em que o contrato é formado 

por meio do uso de sistemas dessa natureza, denominou-se a declaração de vontade de 

“declaração de vontade eletrônica”. 

Ocorre que essa especialidade da tecnologia da inteligência artificial causou dúvidas 

na doutrina estrangeira acerca do melhor regramento a ser aplicado à declaração de vontade 

eletrônica, debatendo-se sobre a aplicação de teorias subjetivistas ou objetivistas do negócio 

jurídico, bem como propondo soluções legislativas pouco ortodoxas, como a atribuição de 

personalidade jurídica a esses sistemas. 

Constatou-se, no entanto, que grande parte dos questionamentos poderiam ser 

resolvidos por meio da aplicação da análise estrutural do negócio jurídico aos contratos 

formados por meio de uso de sistemas de inteligência artificial. 

Assim, ao se analisar o negócio jurídico formado por meio de declaração de vontade 

eletrônica, há que se examinar, primeiramente, o plano de existência do negócio jurídico, para 

depois se passar ao estudo do plano de validade e, por fim, o da eficácia. 

No que tange ao plano da existência, foi possível constatar que diante do crescente uso 

de contratos eletrônicos e, também, da ampla difusão e adoção de equipamentos de 

processamento de dados, a realização de declarações de vontade por meios eletrônicos tornou-

se amplamente aceita, ou seja, existe o reconhecimento social de que esse tipo de declaração 

possui efeitos jurídicos. 

Nesse plano, não se mostra pertinente perquirir sobre a vontade das partes, na medida 

em que a existência do negócio jurídico não depende dela, mas de se constatar os elementos 

constitutivos, notadamente a forma, objeto e circunstâncias negociais. 

Concluiu-se que nos casos envolvendo a formação de contratos por meio de sistema de 

inteligência artificial os elementos constitutivos do negócio jurídico – tanto os intrínsecos 

quanto os extrínsecos – mostram-se presentes. 

Na análise do plano de validade desses negócios, foi possível constatar que o Código 

Civil de 2002 adotou a teoria da confiança no que tange ao negócio jurídico, razão pela qual o 

escopo de aplicação dos vícios de consentimento mostra-se mais restrito. 
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Não obstante a maior restrição à sua aplicação, constatou-se que os institutos do erro e 

do dolo podem ser aplicados em casos envolvendo os sistemas de inteligência artificial. 

Assim, muito embora parte da definição do objeto do contrato seja feita por meio de 

sistema automatizado, o regramento vigente não impõe como condição – assim como ocorre 

no caso da coação e da lesão – que a vítima do erro ou da coação seja uma pessoa. 

Ademais, tendo em vista que o Código Civil de 2002 adotou a teoria da confiança, 

mais do que tutelar a vontade interna do declarante, os institutos do erro e do dolo visam a 

garantir o equilíbrio contratual, de forma que há casos em que se vislumbra a possibilidade de 

anulação de contratos formados por sistemas de inteligência artificial, uma vez que esses 

sistemas podem ser vítimas de erro ou dolo, segundo o regramento vigente desses institutos. 
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