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RESUMO 

 

A tecnologia, o aumento dos usuários da Internet devido à facilidade de acesso ao meio faz com que 
a contratação pelo meio eletrônico se torne cada vez mais corriqueira. O comércio eletrônico no Brasil 
cresce a cada dia, sendo assim, os contratos eletrônicos denominados interativos, os de compra e 
venda de bens ou serviços são celebrados com grande frequência. No entanto, o ordenamento 
jurídico brasileiro encontra-se em déficit com normas que regulem tal meio de se contratar. Nesse 
sentido, o presente trabalho tem o objetivo de levantar a problemática que o déficit normativo 
ocasiona, dando insegurança aos contratantes, colocando o consumidor, muitas vezes, na condição 
de vulnerável na relação contratual. Para isso, utilizou-se na pesquisa bibliografia de respeitados 
doutrinadores do Direito Civil sobre o tema ―contratos‖, dissertações e fontes eletrônicas disponíveis 
na Internet. Deste modo, sem a pretensão de exaurir o tema, são analisados os contratos em geral, 
as peculiaridades dos contratos eletrônicos, sua validade jurídica e a legislação aplicável a esse meio 
de contratação. 
 
Palavras-chave: Contratos. Contratos Eletrônicos. Legislação Aplicável.  

  



ABSTRACT 

 

The technology, the increase of the users of the internet due to the ease of access to the means 
makes the hiring by means electronic become more and more commonplace. Electronic commerce in 
Brazil grows every day, so electronic contracts are called interactive, the buying and selling of goods 
or services are celebrated with great frequency. However, the Brazilian legal system is in deficit with 
norms that regulate such means of contracting. In this sense, the present work has the objective of 
raising the problematic that the normative deficit causes, giving insecurity to the contractors, placing 
the consumer often in the condition of vulnerable in the contractual relation. To this end, it was used in 
the bibliography research of respected Civil Law writers on the subject of ―contracts‖, dissertations and 
electronic sources available on the internet. In this way without the pretension to exhaust the subject, 
it is analyzed the contracts in general, the peculiarities of the electronic contracts, their legal validity, 
and the legislation applicable to this means of contracting. 
 
Keywords: Contracts. Electronic Contracts. Legislation Applicable. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos e o aumento da tecnologia, dos meios utilizados e a 

facilidade do acesso à internet, os contratos eletrônicos e sua disciplina jurídica 

passam a ter relevância de grande monta.  

Dessa forma o presente Trabalho de Conclusão de Curso, tem o objetivo de 

levantar a problemática referente ao déficit de normas do ordenamento jurídico 

brasileiro para disciplinar possíveis conflitos que possam ocorrer na contratação 

eletrônica, visto que tal meio de contratação tende a ser cada vez mais utilizado. 

Para isso, sem a intenção de exaurir o tema, a pesquisa apresentada utiliza-

se dos ensinamentos de respeitados doutrinadores do Direito Civil sobre o tema 

―contratos‖, assim como consulta a outras dissertações e fontes eletrônicas 

disponíveis na internet. 

Primeiramente, trata-se dos contratos em geral, seus elementos e formação, 

assim como o princípio da boa-fé objetiva — importante inovação em relação à 

função social trazida pelo atual Código Civil ao direito contratual. 

Em um segundo momento, faz-se uma análise das peculiaridades dos 

contratos eletrônicos, que não se dão por uma nova modalidade contratual, mas sim 

por um diferente meio de se contratar.  

Sua classificação é necessária para estabelecer-se o momento da 

contratação, e uma possível identificação dos sujeitos da relação, assim como a 

boa-fé objetiva, também observada nos contratos eletrônicos, que com o advento da 

Lei nº 8078/1990 — Código de Defesa do Consumidor —, ganha espaço em relação 

à autonomia da vontade, sendo vedadas relações abusivas entre fornecedores e 

consumidores. 

Por fim, uma abordagem sobre a validade jurídica dos contratos eletrônicos, a 

forma como o ordenamento jurídico pátrio trata o assunto, o aumento da procura 

pelo comercio eletrônico e a vulnerabilidade dos consumidores nessa relação. 

O assunto analisado ante o ordenamento encontra-se em déficit de normas 

específicas que o discipline, que regularize as contratações e solucione possíveis 

conflitos inerentes à relação, dando assim insegurança jurídica aos contratantes, na 

maioria das vezes consumidores. 
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Assim, diante desse déficit, os contratos eletrônicos de consumo são 

analogicamente disciplinados pela legislação vigente no ordenamento jurídico no 

País no que lhe cabe, comumente feita pela Lei nº 8078/1990 — Código de Defesa 

do Consumidor.   
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2 NOÇÕES GERAIS SOBRE O DIREITO CONTRATUAL 

  

2.1 Conceito 

 

Há muitos anos os contratos vêm regulando as relações na sociedade. Desde 

a antiguidade, onde a celebração de contratos, para ser abençoada pelos deuses, 

tinha que seguir perfeitamente todos os rituais, até os dias atuais celebram-se 

contratos frequentemente. 

O contrato se dá pelo acordo de vontades entre as partes sobre um 

determinado bem ou serviço, é necessário assim que se tenha livre vontade entre 

duas ou mais pessoas, estas físicas ou jurídicas; é negócio jurídico bilateral ou 

plurilateral. 

Para Orlando Gomes (GOMES apud SOUZA, 2009, p. 28), contrato é uma 

espécie de negócio jurídico, distinguindo-se dos demais em sua formação dado seu 

contexto jurídico bilateral ou plurilateral, ou seja, um acordo de vontades 

envolvendo, no mínimo, a vontade de duas partes. Também se trata de instrumento 

jurídico, cuja finalidade é a aquisição, modificação, conservação ou extinção de atos 

de direito de cunho patrimonial. 

No mesmo sentido, Pereira diz que: 

 

O fundamento ético do contrato é a vontade humana, desde que atue na 
conformidade da ordem jurídica. Seu habitat é a ordem legal. Seu efeito, a 
criação de direitos e de obrigações. O contrato é, pois, ―um acordo de 
vontades, na conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, 
resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos (apud 
GONÇALVEZ, 2010, p. 22). 

 
 

Observando que os contratos têm a função de regular as relações entre os 

indivíduos, e assim norteá-los com segurança jurídica, pode-se dizer que ele é um 

instrumento para todos, independentemente da classe social, raça ou situação 

econômica. No Direito Civil, para Carlos Roberto Gonçalves (2010), o contrato não 

está presente somente no direito das obrigações, mas também no da empresa, no 

das coisas (com a transcrição, usufruto, servidão, hipoteca etc.), no direito de família 

com o casamento, e no direito das sucessões. 

Além disso, o mencionado autor afirma que os contratos têm como função 

social servir de veículo para a circulação de riquezas, e propulsionar a expansão do 
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capitalismo. O artigo 421 do Código Civil nessa direção determina que: ―A liberdade 

de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato‖. 

 Nas palavras de Jones Figueirêdo Alves: 

 

A concepção social do contrato apresenta-se, modernamente, como um dos 
pilares da teoria contratual. Por identidade dialética guarda intimidade com o 
principio da ―função social da propriedade‖ previsto na Constituição Federal. 
Tem por escopo promover a realização de uma justiça comutativa, 
aplainando as desigualdades substanciais entre os contraentes (ALVES 
apud GONÇALVES, 2010, p. 25). 

 

Sendo assim, os contratos são negócios jurídicos presentes na sociedade 

para regular as relações entre as partes, dando proporcionalidade entre a circulação 

de riquezas. 

 

2.2 Elementos 

 

 Ao tratar dos elementos contratuais, analisam-se primeiramente sob duas 

perspectivas, a estrutural e a funcional. Para Vinicius Roberto Prioli de Souza 

(2009), a perspectiva estrutural ―decorre da possibilidade de alteração que os 

contratos possuem em decorrência de serem negócios jurídicos bilaterais ou 

plurilaterais‖, de um lado a oferta de um bem ou serviço e de o outro a procura por 

eles. 

 Contudo, para referido autor, não se pode esquecer do contrato consigo 

mesmo,  Souza assim diz: 

 

Contudo, não se pode esquecer do contrato ―consigo mesmo‖ ou 
―autocontrato‖, situação em que uma só pessoa possa representar ambas 
as partes; exemplo disso é o caso do contratante que intervém por si 
mesmo, em seu próprio nome e, ao mesmo tempo, como representante 
munido de poderes delimitados de outrem, manifestando sua vontade sob 
dois ângulos distintos, de modo que embora expressos por uma única e 
mesma pessoa, possuirá duas vontades distintas (SOUZA, 2009, p. 32). 

 

Tratando da perspectiva da funcionalidade, para referido autor são ―os 

interesses contrapostos dos contratantes, de forma harmoniosa, a fim de constituir, 

modificar ou extinguir direitos e obrigações de caráter patrimonial‖ (2009). Destarte, 

é de acordo com a vontade de cada uma das partes que se dá o tipo de contrato a 

ser celebrado. 
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Ainda, é necessário analisar outros requisitos, como os específicos, e os 

elementos naturais e os acidentais dos contratos. Para Carlos Roberto Gonçalves 

(2011), os requisitos específicos são os descritos pelo artigo 104 do Código Civil, 

sendo agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, e forma 

prescrita ou não proibida em lei. O autor explica que: 

 
Para que o negócio jurídico produza efeitos, possibilitando a aquisição, 
modificação ou extinção de direitos, deve preencher certos requisitos, 
apresentados como o da sua validade. Se os possui, é valido e dele 
decorrem os mencionados efeitos, almejados pelo agente. Se, porém, falta-
lhe um desses requisitos, o negócio é invalido, não produz o efeito jurídico 
em questão e é nulo ou anulável. (...) Os requisitos ou condições de 
validade dos contratos são de duas espécies: a) de ordem geral, comuns a 
todos os atos e negócios jurídicos, como a capacidade do agente, o objeto 
licito, possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não 
defesa em lei (CC, art.104); b) de ordem especial, específicos dos 
contratos: o consentimento recíproco ou acordo de vontades 
(GONÇALVES, 2011, p. 33–34). 

  

Nesse sentido, é visto que os requisitos específicos dos contratos podem 

influenciar no tocante aos seus efeitos, podendo o negócio tornar-se nulo ou 

anulável. Analisando os elementos naturais, Venosa (2015) assevera que são 

aqueles decorrentes da própria razão de ser, da essência ou natureza do negócio, 

sem que haja necessidade de menção expressa na contratação, tais como o direito 

de evicção, vicio redibitório etc. Já os elementos acidentais, são aqueles que de 

alguma forma vão alterar os elementos naturais e a eficácia dos contratos. Silvio de 

Salvo Venosa caracteriza os elementos acidentais dos contratos como sendo: 

 
Os elementos acidentais dos contratos, são os que acrescem aos negócios 
para modificar algumas ou algumas de suas características naturais. No 
Código, estão presentes a condição, o termo e o encargo. No entanto fique 
assente que, quando uma condição, termo ou encargo é aposto num 
negocio jurídico, passa a ser elemento integrante da avença. O elemento é 
tratado como acidental apenas porque as partes é dado inseri-lo ou não no 
contrato. Uma vez estipulados, devem ser obedecidos (2015, p. 480). 
 
 

Entende-se condição como sendo no negócio jurídico e assim nos contratos a 

cláusula que subordina a eficácia a um evento futuro e incerto, divide-se em 

suspensiva ou resolutiva. Termo, assim como condição, tem relação com a eficácia 

mas subordina a um evento futuro e certo. E por fim, o encargo tem relação a uma 

obrigação a ser realizada pela parte beneficiária do negócio jurídico.  

Assim, as partes têm por opção acrescentar ou não os elementos acidentais 

nos contratos, mas uma vez que acordam por suas próprias vontades em colocá-los, 
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tornam-se parte do contrato, e por assim devem ser obedecidos. Em se tratando de 

vontade nos contratos, se ela não foi manifestada gerará apenas aparência de 

vontade, Flavio Tartuce entende que: ―Na realidade, não há menção à vontade livre, 

mas é certo que tal elemento está inserido no plano da validade, seja na capacidade 

do agente, seja na licitude do objeto do negócio‖ (TARTUCE, 2015, p. 15). 

Nesse sentido, verifica-se que a vontade, mesmo sendo considerada livre, é 

elemento para a condição de validade de um contrato, visto que até mesmo no 

contrato consigo é necessário que ela esteja presente, apontando assim o centro de 

interesses de tal demanda. Portanto, várias partes em um contrato podem ter as 

mesmas vontades, assim como podem ter vontades diferentes, podem ser que 

tenham centro de interesses iguais ou diferentes. 

Para Gonçalves, a manifestação de vontade se dá: 

 

No direito brasileiro a forma é, em regra, livre. As partes podem celebrar o 
contrato por escrito, público ou particular, ou verbalmente, a não ser nos 
casos em que a lei, para dar maior segurança e seriedade ao negócio, exija 
a forma escrita, pública ou particular. O consensualismo, portanto é regra, e 
o formalismo, a exceção. Dispõe, com efeito, o art. 107 do Código Civil: A 
validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão 
quando a lei expressamente a exigir (2011, p. 39). 

 

Há então diversas formas de manifestação de vontade, pode-se falar da 

manifestação direta que é quando se percebe os sinais inequívocos, sendo esses 

por fala, escrita, gestos, é quando tais atitudes revelam para a sociedade a intenção 

de quem a praticou. Por outro lado, afirma Venosa (2015) que a manifestação é 

indireta quando a intenção de contratar é inferida de um comportamento negocial. 

Quando se trata do silêncio na relação contratual, é preciso deixar de lado o dito 

popular de que ―quem cala consente‖. Venosa assevera: 

 

O silêncio deve ser tido, como regra geral, como um fato ambíguo (...), só 
pode produzir efeitos quando acompanhado de outras circunstâncias 
definidoras de uma vontade negocial. (...) Assim não podemos admitir que 
quem pura e simplesmente se cala perante uma proposta contratual a 
aceita. Também não podemos aceitar a situação de quem se cala, quando 
podia e devia falar, como aceitação. A maior parte da doutrina entende que 
quem cala não afirma, mas também não nega (2015, p. 483). 

 

O silêncio, assim, também se caracteriza como uma forma de manifestação 

de vontade nos contratos, desde que analisado cuidadosamente, não dando a ele 

interpretações que são devidas. É necessária uma análise, em regra geral, como um 
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fato ambíguo, devendo sempre estar acompanhado de outras formas de 

manifestação de vontades. 

Já o objeto de um contrato deve ser possível e lícito. O objeto de um contrato 

não pode contrariar a lei e o bom costume de um lugar, não se pode obrigar uma 

pessoa a manter-se em ócio sem trabalhar, não seria moral, assim como não é licito 

um contrato de contrabando. 

 

2.3 Da boa-fé no contrato 

 

Com o advento do Código Civil de 2002, a nova codificação nos artigos 112 e 

422 expressa a previsão do princípio da boa-fé contratual, que não constava no 

Código anterior. Além do princípio da boa-fé, trouxe também o princípio da função 

social, da equivalência material e o da operabilidade, são esses os princípios sociais 

em que os contratos devem estar baseados. 

Antes de tratar especificamente do princípio da boa-fé, vale uma breve 

explanação dos outros três princípios.  

O princípio da função social é no sentido de que o contrato deve adequar-se 

ao interesse social a que ele se propõe, mostrando assim uma preocupação da nova 

codificação com o lado social do contrato.  

O princípio da equivalência material diz que as partes na demanda contratual 

devem ser igualadas, evitando assim que uma delas tenha o enriquecimento maior 

que o da outra, que uma tenha muito lucro enquanto a outra está tendo prejuízos em 

demasia. 

O princípio da operabilidade diz que o contrato tem que ser de forma viável às 

partes, e o direito nele deve ser aplicado de modo simples, sem grandes 

dificuldades. 

É notório, assim, que o legislador teve preocupação com a parte social dos 

contratos no Código Civil de 2002, sendo que a mais festejada mudança introduzida 

nele é o princípio da boa-fé, que no antigo Código era relacionado tão somente com 

a intenção do sujeito de direito. 

Com isso, Tartuce diz que: 

 
Contudo, desde os primórdios do direito romano, já se cogitava uma outra 
boa-fé, aquela direcionada à conduta das partes, principalmente nas 

relações negociais e contratuais. Com o surgimento do jusnaturalismo, a 
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boa-fé ganhou, no Direito Comparado, uma nova faceta, relacionada com a 
conduta dos negociantes e denominada boa-fé objetiva. Da subjetivação 
saltou-se para a objetivação, o que é consolidado pelas codificações 
privadas européias (2015, p. 91). 

 

Referido autor faz a reflexão da importante mudança que a nova codificação 

trouxe, o que já era também previsto, que é também a objetivação da boa-fé, 

deixando ela de ser analisada somente subjetivamente. Entende-se por boa-fé 

subjetiva nos contratos a intenção que o sujeito teve no acordo, o entendimento de 

que ele tem em relação ao que está acontecendo na relação de acordo com o seu 

conhecimento. Para Venosa (2015), o manifestante de vontade crê que sua conduta 

é correta, há um estado de consciência ou aspecto psicológico que deve ser 

considerado. 

Já a boa-fé objetiva é analisada sobre aquilo que é esperado do homem 

médio, é levado em consideração o conhecimento que todo o homem deve ter, e 

assim que suas atitudes demonstrem aquilo que a sociedade espera com o que seja 

certo. Não se analisa, portanto, uma conduta no individual, pelo psíquico, e sim pelo 

o que a coletividade espera e convenciona como correto. 

Assim, Venosa expressa: 

 

A boa-fé objetiva, por outro lado, tem compreensão diversa. O intérprete 
parte de um padrão de conduta comum, do homem médio, naquele caso 
concreto, levando em consideração os aspectos sociais envolvidos. Desse 
modo, a boa-fé objetiva se traduz de forma mais perceptível como uma 
regra de conduta, um dever de agir de acordo com determinados padrões 
sociais estabelecidos e reconhecidos (2015, p. 379) 

 

Nesse sentido, afirma o autor que a boa-fé objetiva se dá como uma regra de 

conduta, observando padrões sociais, que são reconhecidos e estabelecidos. O 

intérprete tem que partir de um padrão que seja de um homem médio, considerado 

pela sociedade uma conduta correta, levando sempre em consideração os aspectos 

sociais envolvidos. 

É de diferença então entre a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva a intenção 

que quem a praticou teve, uma não leva em consideração o pessoal e sim o que a 

sociedade espera, já na outra se observa aquilo que o pessoal acha como correto. 

Como já falado, o Código Civil de 2002 traz como mudança a inclusão da boa-fé 

contratual: ―Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé‖. 
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Ainda no Código Civil: ―Art. 187 -  Também comete ato ilícito o titular de um 

direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes‖. 

E outra vez a boa-fé se destaca: ―Art. 113 -  Os negócios jurídicos devem ser 

interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração‖.  

Sendo assim, o atual Código mostra grande importância da boa-fé no âmbito 

dos contratos e dos negócios jurídicos, sendo os contratantes obrigados a guardar a 

boa-fé na execução dos contratos, se não cumpri-la estarão cometendo ato ilícito, 

sendo que a interpretação dos negócios jurídicos sempre deve ser feita com o 

princípio da boa-fé. Dessa forma, o Código Civil expressa que é necessária a boa-fé 

objetiva em todas as fases contratuais, sob pena de viciar o contrato, uma vez que é 

um dos princípios sociais norteadores do contrato. 

Ao tratar de contratos hoje em dia, é necessário atentar-se para a 

globalização, visto que é a ligação entre países através da tecnologia, e as 

inovações que contribuem e facilitam as comunicações a todo o momento. Com 

isso, diante da facilidade que a tecnologia traz para o mundo atual, contratos são 

celebrados a todo o momento, a todo o instante, a cada segundo, em diversas 

localidades, proporcionando assim em uma velocidade absurda a celebração e a 

efetivação de um negócio jurídico. 

É por conta do que se pode chamar de uma massificação dos contratos, que 

se dá a importância de observar o princípio da boa-fé , assim como o da função 

social e o da equivalência material, massificação essa que tende a crescer, como 

desenvolvimento de novas tecnologias, e a exigência de acordos cada vez mais 

céleres e ágeis, com a dificuldade e a falta de tempo que a rotina hodierna tende a 

exigir dos contratantes. 

Portanto, é necessário observar o princípio da boa-fé nas relações pactuadas, 

nos acordos celebrados. Analisando a boa-fé objetiva no ordenamento jurídico 

brasileiro, constata-se que ela já era expressa mesmo que tacitamente, assim 

explica Slawinski: 

 

A primeira inserção pode ser verificada nas Ordenações Filipinas (1603), no 
Livro I, Título LXII, § 53, e, mais tarde, no Código Comercial (1850), através 
de norma estabelecida no art. 131, I, cujo potencial não foi aproveitado nem 
mesmo por nossos melhores comentaristas, os quais não fizeram qualquer 
consideração acerca da possibilidade de sua utilização, como fonte 
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autônoma de direitos e obrigações. A presença da regra interpretativa da 
boa-fé pode ser igualmente constatada no Projeto de Código Comercial 
organizado por Herculano Marcos Inglez de Souza (1911). Em Direito Civil, 
é no Esboço de Teixeira de Freitas (1855), que se percebe a sua presença 
pela primeira vez, sendo válido salientar que o iluminado jurista, na Parte 
Geral, Livro Primeiro, Seção III, destinou alguns artigos ao tratamento da 
boa-fé dos atos jurídicos, tendo-a identificado como elemento inerente à 
própria substância destes atos. Além disso, alguns dispositivos podem ser 
encontrados tanto no Projeto do Código Civil Brasileiro e Comentário de 
Joaquim Felício Santos (1881), quanto no Projeto de Código Civil Brasileiro 
de A. Coelho Rodrigues (1893) e na obra Direito Civil Brasileiro Recopilado 
ou Nova Consolidação das Leis Civis vigentes em 11 de agosto de 1899, do 
advogado Carlos Augusto de Carvalho [8], os quais, embora não atinentes à 
boa-fé objetiva, guardam relações de proximidade com esta (SLAWINSKI, 
2015). 

 

Sendo assim, a boa-fé sempre esteve presente no ordenamento jurídico 

brasileiro, a diferença é que com o Código Civil de 2002 ela deixa de ser tácita. Silva 

diz que: 

 

Quando um código não abre espaço para um princípio fundamental, como 
se fez com o nosso CC com o da boa-fé, para que seja enunciado com a 
extensão que pretendem, ocorre, ainda assim, a sua aplicação por ser o 
resultado de necessidades éticas essenciais, que se impõem ainda quando 
falte disposição legislativa expressa (SILVA, 1988, p. 69). 

 

 A modernidade exige que o ordenamento reveja os seus conceitos, buscando 

atender o que a coletividade necessita para o bem de suas relações. Foi o que o 

Código Civil buscou fazer para atender tais necessidades. Pode-se destacar que a 

mudança da codificação do Código Civil, a qual incluiu o princípio da boa-fé, traz 

influências para todo o ordenamento jurídico. É na esfera consumerista que o 

princípio ganha grande destaque, sendo importante instrumento nas relações de 

consumo. 

Foi com a edição do Código de Defesa do Consumidor, no ano de 1990, que 

a boa-fé passou a ter força, de observância obrigatória e cogente. A boa-fé então 

nas relações de consumo passa a ser objetiva, norteando um comportamento 

esperado pela sociedade. Tal princípio nas relações de consumo se dá tanto para o 

consumidor como para o fornecedor, assim explica Sanseverino: 

 

(...) nas relações de consumo, o princípio da boa-fé objetiva atua como uma 
estrada de duas mãos no vínculo que une fornecedor e consumidor, 
evitando que a proteção concedida pelo microssistema do CDC sirva de 
escudo para consumidores que, agindo contrariamente ao princípio da boa-
fé objetiva, busquem reparação de prejuízos para cuja produção tiveram 
decisiva participação (2002, p. 277). 
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Assim, a Lei nº 8078/1990 norteia as relações contratuais. Nesse sentido, 

Marques afirma que: 

 

A boa-fé assim concretizada significa transparência obrigatória em relação 
ao parceiro contratual, um respeito obrigatório aos normais interesses do 
outro contratante, uma ação positiva do parceiro contratual mais forte para 
permitir ao parceiro contratual mais fraco as condições necessárias para a 
formação de uma vontade liberta e racional. Assegurar informação, 
segurança nas contratações a distância, proteção contra as pressões 
(Zwang) dos métodos de venda hoje usuais na sociedade de consumo e 
tempo para reflexão são objetivos legais nesta procura de uma decisão 
racional do consumidor. A ratio legis do Código de Defesa do Consumidor é 
justamente valorizar este momento de formação do contrato de consumo, 
que passamos a analisar. A tendência atual é de examinar a ―qualidade‖ da 
vontade manifestada pelo contratante mais fraco, mais do que a sua 
simples manifestação: somente a vontade racional, a vontade realmente 
livre (autônoma) e informada, legítima, isto é, tem o poder de ditar a 
formação e, por consequência, os efeitos dos contratos entre consumidor e 
fornecedor (2011, p. 741).  

 

Dessa forma, a boa-fé objetiva, pelo Código de Defesa do Consumidor, exige 

tanto do consumidor como do fornecedor uma conduta que seja honesta, traz 

obrigatoriedade para o princípio. 

No Código de Defesa do Consumidor, assim como no Código Civil, também 

se encontra referência à boa-fé. Referido Código, no artigo 51, anula cláusulas que 

sejam abusivas para com o consumidor, contrariando o princípio da boa-fé, como 

exemplos aquelas que estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do 

consumidor, que permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço 

de maneira unilateral, ou ainda que autorizem o fornecedor a modificar 

unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após a sua celebração.  
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3 PARTICULARIDADES DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS 

 

3.1 Conceito 

 

Objetivando entender melhor sobre contratos eletrônicos, é necessário 

vislumbrar-se que a sociedade está cada vez mais realizando negócios jurídicos 

pelo meio virtual, é cada vez mais comum o consumo pelo meio eletrônico, entre 

pessoas de mesma localidade ou de localidades diferentes.  Nesse sentido, Alberto 

Luiz Albertin explica: 

 

A Internet e seus serviços básicos tais como o correio eletrônico e www, têm 
criado um novo espaço para a realização de negócios. Esse novo ambiente 
tem fornecido para os agentes econômicos – tanto para empresas como 
para indivíduos – canais alternativos para trocar informações, comunicar, 
distribuir diferentes tipos de produtos e serviços e iniciar transações 
comercias (apud SOUZA, 2009, p. 72). 

 

Sendo assim, como explicou Albertin, a internet transformou-se com o passar 

do tempo e o avanço dos meios que podem ser explorados, um novo ambiente para 

a realização de diversos tipos de negócios. No que diz respeito à nomenclatura, 

diversas são as adotadas, como ―contrato cibernético‖, ―contrato digital‖, ―contrato 

por computador‖, ou ―contrato informático‖, no entanto, a nomenclatura mais correta 

é ―contrato eletrônicos‖. Assim explica Barbagalo: 

 

O termo eletrônico indica ―relativo à eletrônica‖, que, por sua vez, está 
relacionada à parte Física que estuda o comportamento de circuitos 
elétricos. A comunicação de dados via computador faz-se por meio de 
impulsos elétricos; portanto, caracteriza-se como comunicação eletrônica. 
Daí justifica-se o adjetivo eletrônico para o contrato que se firma por meio 
de comunicação a partir da geração de impulsos elétricos (2001, p. 38). 

 

Em conformidade com o já exposto sobre contratos tradicionais e os contratos 

eletrônicos, viu-se até o momento que o que difere um do outro é o meio como são 

celebrados, o meio pelo qual são expressas as suas manifestações de vontade, 

dando ao contrato eletrônico suas peculiaridades. Barbagalo conceitua contrato 

eletrônico como sendo: 

 

(...) os acordos entre duas ou mais pessoas para, entre si, constituírem, 
modificarem ou extinguirem um vinculo jurídico, de natureza patrimonial, 
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expressando suas respectivas declarações de vontade por computadores 
interligados entre si (2001, p. 37). 

 

Como dito anteriormente, quando se têm duas expressões de vontade, uma 

de proposta e a outra de aceitação, de bens ou serviços, entre pessoas físicas ou 

jurídicas, de mesma localidade ou de localidades diferentes, acordadas por redes de 

computadores interligados entre si, se tem um contrato eletrônico. 

Assim, pode-se afirmar que, ao tratar de contratos eletrônicos, está-se 

entrando em uma nova técnica quanto à formação de contratos, que traz consigo 

suas peculiaridades, em relação a sua classificação, princípios, condição de 

validade e, principalmente, formação. 

 

3.2 Classificação 

 

É com a classificação dos Contratos Eletrônicos que se pode determinar o 

local e o momento em que ocorreu a sua formação, visto que não se trata de uma 

nova categoria ou um novo tipo de contrato, e sim de uma nova técnica de 

celebração dos contratos tradicionais. Saber o momento em que ocorreu a sua 

formação traz a importância de saber o foro competente para se ajuizar uma ação 

em caso de algum problema ocorrido e também a legislação a ser aplicada. 

Assim, são diferentes as classificações adotadas por doutrinadores em 

relação aos contratos eletrônicos. Para César Viterbo Matos Santolim, os contratos 

eletrônicos têm três maneiras para serem celebrados: 

 

a) o computador é utilizado como simples meio de comunicação para as 
partes possam externar suas vontades, já aperfeiçoadas; b) o computador é 
utilizado como um local de encontro de vontades já aperfeiçoadas, e, neste 
caso, o aparelho é colocado a serviço das partes contratantes, não 
pertencendo a nenhuma delas com exclusividade, pois a programação é 
feita por alguém estranho à contratação; e c) o computador é utilizado como 
um auxiliar para o desenvolvimento da formação da vontade e os contratos 
são chamados contratos eletrônicos em sentido estrito pois o computador é 
um  fator determinante na manifestação de vontade das partes ( apud 
SOUZA, 2009, p. 101–102). 

 

Com a classificação de Santolim, Manoel J. Pereira dos Santos elaborou uma 

classificação, dividindo-a em duas: 
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a) o computador intervém na formação da vontade da partes e/ou na 
instrumentalização do contrato, e b) contratos executados por computador, 
hipótese em que o computador é mero instrumento de comunicação de 
acordo de vontades já aperfeiçoado (SANTOS apud SOUZA, 2009, p. 102). 

 

Alguns outros doutrinadores também classificaram os contratos eletrônicos, a 

mais adotada é a de Mariza Delapieve Ross (apud BARBAGALO, 2001), que os 

classifica em três categorias, sejam elas: contratos eletrônicos intersistêmicos, 

contratos eletrônicos interpessoais, e contratos eletrônicos interativos. Para Vinicius 

Roberto Prioli de Souza (2009), tal classificação decorre das formas de comunicação 

eletrônica realizada por meio da Internet, mostrando de forma simples e objetiva 

todas as espécies de contratação eletrônica.  

 

3.2.1 Contratos eletrônicos intersistêmicos 

 

Nos contratos eletrônicos intersistêmicos, os computadores são utilizados 

apenas para reunir e integralizar as respectivas vontades (SOUZA, 2009), o 

conteúdo acordado é previamente estabelecido pelos contratantes. As vontades, 

portanto, são previamente estipuladas e se utilizam do meio, o computador, para 

apenas transmiti-las.  

Para José Wilson Boiago Júnior (2005), esta contratação é a chamada troca 

eletrônica de dados ou EDI (Eletronic Data Interchange: ―Intercâmbio Eletrônico de 

Dados‖). Boiago Júnior explica: 

 

O EDI é um modo de efetivar comunicação por meio do computador, tendo 
por base o intercâmbio de transmissão e recepção de dados, servindo como 
uma ferramenta para proporcionar a troca de informações entre empresas e 
organizações comerciais. Na realidade, a natureza das informações que 
circulam por EDI é a mesma de hoje, por papel; ordens de compra; 
notificação de recebimento de ordens de compra; informação sobre rejeição 
ou aceitação da ordem; notas de despacho de trânsito etc. O sistema do 
EDI faz com que o custo operacional seja sensivelmente diminuído, sendo 
assim, utilizado por empresas multinacionais por exemplo (2005, p. 88–89). 

 

Sendo assim, nos contratos eletrônicos intersistêmicos as partes apenas 

trocam documentos, por exemplo, trocam informações daquilo que já foi gerado de 

forma tradicional.  Mariza Delapieve Rossi (apud BARBAGALO, 2001) entende que 

essa forma de contratação eletrônica é utilizada normalmente por pessoas jurídicas 

voltadas às relações comerciais de atacado. Portanto, neste tipo contratual os 
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participantes utilizam do computador apenas como um meio para se comunicarem, 

visto que as suas vontades já foram estabelecidas previamente, pelos meios 

tradicionais. 

 

3.2.2 Contratos eletrônicos interpessoais 

 

Nos contratos eletrônicos interpessoais, os sujeitos dependem do meio 

eletrônico para expressarem as suas vontades, é pelo meio virtual que serão 

manifestadas as suas vontades e, assim, firmado o contrato. Pode-se dizer então 

que obrigatoriamente tais contratos se firmarão por uma rede de computadores. 

Sendo assim, Souza explica que: 

 

(...) as partes obrigatoriamente dependerão da utilização dos computadores 
conectados á Internet para a formação do vínculo contratual, pois as 
manifestações de vontades ocorrem no mundo virtual e a partir da 
comunicação estabelecida o proponente e o oblato; as partes reúnem-se e 
interagem em meio virtual (2009, p. 105). 

 

E ainda, os contratos eletrônicos interpessoais podem ser simultâneos ou não 

simultâneos, para Souza (2009) tal forma é de significativa importância para 

estabelecer se o contrato foi firmado entre presentes ou entre ausentes. Os 

contratos eletrônicos interpessoais simultâneos têm a sua firmação em tempo real, 

se é feita a proposta e recebida a aceitação de forma simultânea, para isso as partes 

precisam estar on-line, esses contratos normalmente são celebrados em ambientes 

que permitem que o diálogo aconteça, como salas de bate-papo e Skype, programa 

de conversação em tempo real, por exemplo. Boiago Júnior (2005) diz que neste tipo 

de contratação o contrato se considera firmado entre presentes. 

Já nos contratos eletrônicos interpessoais não simultâneos, a firmação não 

acontece em tempo real, entre a proposta feita e a aceitação se tem um determinado 

tempo de espera, tais contratos podem ser firmados, por exemplo, por e-mail ou por 

homepage. 

 

3.2.3 Contratos eletrônicos interativos 

 

Contratos eletrônicos interativos é a forma mais comum de se firmar um 

contrato via Internet. Se dá pela interação da pessoa interessada em contratar o 
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bem ou serviço com um sistema programado para realizar tal demanda, programado 

por uma pessoa, sem que ela esteja também conectada no mesmo momento.  

Barbagalo (2001) diz que este é o exemplo mais comum de conclusão de 

contrato via Internet, pela Word Wide Web, do qual derivam as compras de produtos 

ou contratações de serviços pela rede de computadores, mediante acesso aos 

chamados web sites. 

Nesse mesmo sentido, no entendimento de Mariza Delapieve Rossi (apud 

BARBAGALO, 2001), as contratações interativas são o resultado de uma relação de 

comunicação estabelecida entre uma pessoa e um sistema aplicativo. Assim, a 

pessoa que programa esse sistema aplicativo não está conectada ao mesmo tempo 

em que a pessoa contratante, tendo ciência do contato feito posteriormente. 

Normalmente, em tais contratos as cláusulas já vêm preestabelecidas, 

cabendo ao contratante as opções de aceitá-las por completo ou recusá-las por 

completo. Cesar Viterbo Matos Santolim (1995) diz ser a forma que constitui o 

contrato eletrônico por excelência, o contrato por computador stricto sensu. 

 

3.3 Formação 

 

Como já exposto anteriormente, para a formação de um contrato é necessário 

que sejam expressas de forma clara manifestações de vontade, de forma que as 

partes tenham meios suficientes para identificá-las. É de acordo com essa 

manifestação de vontade que se determina o lugar de celebração do contrato, que 

se dará onde foi proposto, conforme o disposto no artigo 435 do Código Civil. 

Nos contratos eletrônicos, a formação não se dá de maneira diferente, 

também é necessário que sejam expressadas manifestações de vontades para a 

sua celebração. A diferença se dará então pelo meio em que tais manifestações 

serão realizadas, sendo elas manifestadas por redes de computadores. 

A questão a se tratar em relação a essa expressão de vontade consiste em 

saber ao certo o lugar em que serão celebrados os contratos eletrônicos, visto que 

muitas vezes não se sabe com exatidão quem ou onde se encontra a parte que fará 

a aceitação da proposta, como acontece nos contratos interativos, que é o mais 

comum dos contratos eletrônicos, sendo os contratos consumeristas. 

A Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, ou 

UNCITRAL (United Nations Commissionon International Trade Law), que tem por 
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finalidade oferecer um conjunto de regras internacionalmente aceitáveis e que 

permitam eliminar obstáculos calcados na incerteza da validade jurídica das 

comunicações por meios eletrônicos (BARBAGALO, 2001), nada dispôs sobre o 

momento e o lugar de celebração do contrato eletrônico. 

No tocante à validade da manifestação de vontade por meio eletrônico, é 

necessário que haja uma compatibilidade entre os sujeitos da ação. Em outras 

palavras, Barbagalo afirma que: 

 

O destinatário da declaração precisa ter os meios hábeis a receber e 
entender seu conteúdo. Desse modo, é inválida a declaração de vontade 
enviada de forma criptografada se a outra parte não possuir os meios 
necessários para interpretar a criptografia empregada. Do mesmo modo, 
será inválida a declaração emitida a partir de software não compatível com 
o utilizado pelo destinatário (2001, p. 62). 

 

Portanto, se possível o recebimento e entendimento pelo destinatário, a forma 

ou meio em que se foi exteriorizada a manifestação de vontade não descaracteriza a 

sua declaração, desde que observada a existência de forma prescrita em lei 

(BARBAGALO, 2001). Nos contratos eletrônicos intersistêmicos, há uma menor 

dificuldade de se identificar o seu lugar de formação, ante a sua característica de se 

derivar de uma relação jurídica já previamente estabelecida, utilizando os 

computares apenas como um meio para se externar tal negociação. 

Já nos contratos eletrônicos interperssoais e nos interativos, em que a 

manifestação de vontade depende realmente do meio eletrônico para se concretizar, 

há uma maior dificuldade em se estabelecer o lugar de sua formação, principalmente 

nos contratos eletrônicos interativos, em que a relação contratual se dá pela parte 

interessada com um sistema pré-programado para realizar tal negociação.  

 

3.4 Da boa-fé objetiva nos contratos eletrônicos  

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8.078/1990 

(Código de Defesa do Consumidor), a autonomia da vontade deixa lugar para a boa-

fé objetiva, com isso ficam proibidas as práticas abusivas ou onerosidades 

excessivas nas relações pelo meio eletrônico, assim como a parte vulnerável da 

relação passa a ter proteção. 

Marques resume boa-fé objetiva como: 
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(...) uma atuação ―refletida‖, uma atuação refletindo, pensando no outro, no 
parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, 
suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem 
abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, 
cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 
objetivo contratual e a realização dos interesses das partes (2011, p. 216). 

 

Pela concepção do Código de Defesa do Consumidor, a boa-fé objetiva deve 

ser entendida como o comportamento esperado dos sujeitos da relação contratual 

consumerista, é a conduta de forma honesta que se espera de ambas as partes para 

que se tenha um equilíbrio da relação, não ocasionando assim prejuízos em 

demasia para uma das partes. Nos contratos eletrônicos é de suma importância o 

princípio da boa-fé objetiva (tornando-o um princípio base para a relação), visto a 

complexidade que tal relação traz, e ainda pela falta de legislação específica 

norteadora, o que pode expor os sujeitos da relação a um maior risco de serem 

vítimas de fraudes. 

Em outras palavras, Nalin resume: 

 

A aplicação do princípio da boa-fé objetiva leva a que se espere do 
contratante, estando em curso a execução da prestação, que atue de modo 
diligente e leal vindo a satisfazer a confiança depositada na declaração de 
vontade originalmente emitida, quando da formação do negócio (2001, p. 
196). 
 

Espera-se, portanto, um comportamento pautado na boa-fé de ambas as 

partes do contrato nas relações de consumo, não só do fornecedor, mas também do 

consumidor, embora seja ele a parte mais fraca da relação. Conclui-se que a boa-fé 

objetiva age como limitadora nos contratos eletrônicos, condicionando às partes 

comportamentos que importam no equilíbrio da relação contratual. 
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4 A VALIDADE JURÍDICA DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS 

 

Com todo o exposto acerca dos contratos eletrônicos, suas peculiaridades, 

classificação e formação, cabe agora analisá-los sob a ótica do ordenamento pátrio, 

no tocante a sua validade, bem como a assinatura digital, a legislação aplicável para 

disciplinar tais contratos e, ainda, o direito de arrependimento, decorrente dos 

contratos eletrônicos interativos. 

 

4.1 Condições de validade 

 

Os contratos eletrônicos, assim como em qualquer outro contrato, precisam 

ter validade jurídica, precisam atender aos efeitos pretendidos pelas partes, 

necessitam, portanto, atender alguns requisitos para que tenham validade e efeitos. 

É preciso, primeiramente, que seu objeto seja lícito, as partes legítimas — tendo 

elas consentido — e que a forma seja prescrita ou não defesa em lei. 

Enfatiza Erica Aoki que, a discussão sobre a legalidade de um contrato que 

se perfaz através de trocas de correio eletrônico ou mensagens públicas nas webs 

deverá ater-se à análise dos requisitos exigidos pela lei em qualquer contrato, 

(AOKI, 1996). 

Para Cláudia Torres: 

 

Os contratos eletrônicos somente diferem dos demais contratos em sua 
acepção tradicional no que se refere à forma com que são firmados. Assim 
sendo, os contratos eletrônicos devem preencher todos os requisitos 
aplicáveis as demais espécies de contratos (1999, p. 44). 

 

Tratando-se da forma exigida pelos contratos, no que diz respeito ao requisito 

de validade, é importante salientar que os contratos eletrônicos não exigem 

solenidades para a sua validade (BARBAGALO, 2001), visto que nos demais 

contratos, se desobedecidas as solenidades prescritas em lei, não terão validade, e 

a lei não prevê o meio eletrônico para estes. 

Em relação à capacidade e legitimidade das partes, a mesma autora assevera 

que: 

 

A capacidade e a legitimação das partes merecem especial atenção quando 
tratamos de contratos eletrônicos, pois a verificação desses requisitos é 
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dificultada pela característica, inerente aos contratos eletrônicos, de ser a 
declaração de vontade manifestada sem que as partes estejam uma 
perante a outra (BARBAGALO, 2001, p. 40). 

 

Por essa dificuldade mencionada pela referida autora, de capacitar e legitimar 

as partes nos contratos eletrônicos, que surge a função da assinatura digital, é por 

ela que se atribui uma maior segurança às informações lançadas à rede de 

computadores, assim como os seus conteúdos. Em se tratando da assinatura digital, 

tema que será tratado mais detalhadamente, a mesma autora resume: 

 

A tecnologia aplicada à assinatura digital permite cifrar o conteúdo da 
mensagem eletrônica de tal forma que, se este for alterado, a assinatura 
digital o indicará, pois esta também será alterada e seu reconhecimento 
pelo destinatário restará prejudicado (BARBAGALO, 2001, p. 41). 

 

Imprescindível se faz o uso da assinatura digital nos contratos eletrônicos 

para a sua validade, pois por ela se atesta o conteúdo de tal relação, de maneira 

segura. Os contratos eletrônicos sob a ótica dos doutrinadores supracitados tornam-

se validos desde que atendidos os requisitos necessários para a validade de 

qualquer outro contrato, diferenciando apenas o meio em que são celebrados, o que 

faz com que se tenha uma maior preocupação com a legitimidade e capacidade das 

partes. 

 

4.2 Assinaturas Digitais  

 

Como já introduzido anteriormente, em decorrência da dificuldade de 

capacitar e legitimar as partes, surge a função da assinatura digital, que vem para 

suprir a dificuldade na própria identificação das mesmas. Na rede de computadores, 

a identificação de um usuário é feita pelo seu endereço de IP (Internet Protocol), 

endereço único que cada computador possui, gerando a comunicação entre 

computadores ou com a Internet, pelo endereço de correio eletrônico, ou pelo nome 

de domínio, criado para memorizar endereço de computadores na Internet. 

Todavia, nada garante que essa identificação seja a correta, nada garante 

que essa identificação possa estar sendo usada por pessoas que não são as 

verdadeiras detentoras. Existe, portanto, apenas a presunção de que a identificação 

lógica corresponde à pessoa a quem é atribuída (BARBAGALO, 2001). A assinatura 

manual pode ser conceituada como uma marca única, um registro pessoal de cada 
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indivíduo, permitindo que através dela se faça a identificação e a certificação da 

manifestação de vontade do autor naquela ação. A assinatura digital carrega as 

mesmas características, no entanto é gerada por uma sequência de algoritmos, que 

gera no ambiente virtual também uma marca única, o registro pessoal de cada 

indivíduo. 

Sobre assinatura digital, Juliana Rado expõe: 

 

A assinatura digital, utilizando complexas e sofisticadas fórmulas 
matemáticas, vincula-se ao documento eletrônico revelando, justamente, a 
sequência de bits originalmente criada, sendo que para cada documento 
gerado existirá uma única assinatura digital correspondente. Qualquer 
modificação posterior feita no documento eletrônico gerará 
necessariamente, uma sequência de bits diferente, que não mais 
corresponderá à assinatura digital constante no documento, confirmando, 
desta forma, que a integralidade do mesmo não foi respeitada (2008, p. 
3249). 

 

Dessa forma, se houver qualquer alteração no documento eletrônico em que 

já foi gerada uma assinatura digital, gerar-se-á a sua invalidade, sendo necessária 

uma nova assinatura. É utilizada na assinatura digital a criptografia, que é a maneira 

de conservar a mensagem enviada em códigos, de acordo que só os que conheçam 

esses códigos são capazes de fazer sua leitura, de decifrá-los, por meio de senhas 

ou chaves. A criptografia divide-se em: criptografia simétrica e criptografia 

assimétrica. 

Criptografia simétrica é aquela que usa da mesma senha, para codificar e 

descodificar a mesma mensagem ou texto, nela quem está emitindo o conteúdo o 

codifica, e quem irá receber necessita desse mesmo código para conseguir decifrar 

tal conteúdo. Para o mundo jurídico, a criptografia simétrica não é integralmente 

segura, visto que todos que quiserem ter acesso ao conteúdo transmitido também 

terão que ter acesso à senha da criptografia, o que reveste qualquer pessoa do 

poder de alterar ou criar conteúdos em nome do detentor original da senha. 

A criptografia assimétrica é aquela que utiliza duas senhas, conjuntamente, 

ou também chamadas de chaves, para codificar ou descodificar um conteúdo, as 

chaves são uma pública e uma privada. A assinatura digital se dá por criptografia 

assimétrica. 

Em resumo, Juliana Rado comenta: 
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O uso da criptografia assimétrica supre as necessidades jurídicas na 
medida em que: a) faz prova da autoria do documento emitido, uma vez que 
a chave utilizada pelo emissor da mensagem é apenas conhecida por ele 
próprio; b) confere ao emissor do documento a confiabilidade de que 
apenas o receptor (ou receptores) que deseja tomarão conhecimento do 
conteúdo da mensagem enviada – isto porque é o emissor quem fornece ao 
receptor a chave pública correspondente a sua chave privada; c) garante a 
inalterabilidade do documento eletrônico, pois, caso a mensagem seja 
interceptada por terceiro alheio ao negócio, que por ventura venha alterar o 
conteúdo do documento, o mesmo torna-se automaticamente impassível de 
ser decodificado pela chave pública do receptor, indicando a violação 

indevida (2008, p. 3247). 

 

Portanto, a assinatura digital, por utilizar a criptografia assimétrica, é o meio 

mais seguro de se ―assinar‖ documentos eletrônicos, tornando impossível a sua 

alteração, permitindo que se façam provas de emitente e receptor. 

 

4.3 Legislação aplicável   

 

Embora o tema tratado seja de grande complexidade em relação à 

insegurança que os contratos eletrônicos geram às partes, o ordenamento jurídico 

brasileiro pouco legislou a respeito de tal situação, não se tem nada específico que 

trate a demanda. Devido a isso, fraudes e adulterações acontecem com frequência. 

Há que se falar em algumas normas que ao longo desses anos foram sendo criadas 

na busca de regular algumas questões que envolvem os contratos eletrônicos. 

Primeiramente, a Lei Modelo UNCITRAL — sigla para United Nations 

Commission on Internet Trade Law —, criada em 1996 pela Comissão das Nações 

Unidas para leis de Comércio Internacional. Essa lei tem o objetivo de traçar 

diretrizes para os países que queiram legislar a respeito dos documentos 

eletrônicos. A UNCITRAL busca, em conformidade com o direito, solucionar 

problemas decorrentes das relações por meio eletrônico, respeitando o ordenamento 

interno de cada país. 

Como diretriz a lei estabelece que para que os documentos celebrados pelo 

meio eletrônico tenham validade, precisam no mínimo ter a mesma segurança que 

os documentos firmados pelo meio convencional. A validade jurídica dos 

documentos eletrônicos é tratada pela Lei no seu artigo 5º, estabelecendo que ―não 

se negarão efeitos jurídicos, validade e exequibilidade às informações apenas por 

estarem na forma de mensagem de dados‖. 
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A referida Lei Modelo versa também a respeito do formato dos contratos 

eletrônicos, do tempo e lugar de envio e recebimento das mensagens por tal meio, e 

faz referências também às assinaturas digitais. A partir da UNCITRAL, o Brasil teve 

como iniciativa a criação de algumas normas na tentativa de regular o documento 

eletrônico no País, como a Medida Provisória nº 2.200 de 2001, o Projeto de Lei nº 

4906 de 2001 e o Decreto nº 7962 de 2013. 

A Medida Provisória nº 2.200/01 é a responsável pela regulação da assinatura 

digital no Brasil, ficando instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas no País. Essa 

medida também regulamenta os órgãos públicos e empresas privadas que fazem o 

uso da criptografia assimétrica, necessitando de chaves públicas.  

O Projeto de Lei nº 4906/01 tem como base que as pessoas físicas ou 

jurídicas que administram sites, fóruns, blogs ou qualquer outro meio pelo qual haja 

comércio de bens ou serviços, tem que disponibilizar informações suficientes para 

que os consumidores consigam identificar os fornecedores. 

O Decreto nº 7962/13 visa a maior disponibilidade do consumidor em relação 

ao fornecer, além de garantir melhor atendimento ao consumidor e a garantia a ele 

do direito de arrependimento; e também a criação de regras específicas para oferta 

de compra coletivas, como, por exemplo, o número mínimo de pessoas para se 

firmar um contrato, prazo para a utilização da oferta, bem como o fornecedor do 

produto ou serviço ofertado. 

Diante do exposto, é notório que o ordenamento jurídico brasileiro, em relação 

aos contratos eletrônicos, está em falta com leis que disciplinem diretamente a 

relação. Sendo assim, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, por se tratarem 

de um contrato como outro qualquer, apenas sendo diferenciado o seu meio de 

formação, aplica-se a legislação vigente no País — Código Civil e Código de Defesa 

do Consumidor —, visto que a maior parte dos contratos eletrônicos celebrados são 

os interativos, compra e venda pela Internet. 

A problematização começa a partir do momento que essas compras ou 

vendas podem ser realizadas com qualquer pessoa, sendo elas da mesma 

localidade ou não, a facilidade da comunicação via internet permite que, através de 

segundos, a relação contratual seja firmada entre pessoas de continentes diferentes, 

por exemplo. 

Na visão de Greco: 

 



31 
 

Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, pode acessar um site na 
Internet. Isto põe em dúvida onde estará o consumo, e qual o tipo de 
consumidor com o qual os agentes econômicos terão de tratar. Este é o 
desafio de hoje. Quando havia um consumidor certo, por exemplo, no Brasil, 
o exportador na origem procurava atender a todos os requisitos da 
legislação brasileira [...] Hoje não se sabe, a priori, quem é o consumidor, 
não se sabe quais são, por exemplo, as exigências que vigoram num país 
distante quanto á linguagem utilizável, imagens consideradas ofensivas e 
etc. Há, portanto, uma mobilidade no consumo. [...] Em suma os agentes 
econômicos não têm mais um local físico ao qual obrigatoriamente se 
reportem. Eles podem estar alocados fisicamente em qualquer lugar do 
mundo, e virtualmente num endereço apenas eletrônico (apud LEAL, 2007, 
p. 118–119). 

 

Nesse mesmo sentido, Ascenção entende que: 

 

dever-se-ia dirimir os conflitos com normas do Direito Internacional Privado, 
tendo em vista que esse é o ramo do direito que estabelece um ―conjunto de 
regras que demarcam a competência de várias ordens jurídicas 
potencialmente aplicáveis à disciplina das relações de direito privado‖ (apud 
LEAL, 2007, p. 119). 

 

No entanto, utiliza-se para disciplinar os contratos eletrônicos interativos a Lei 

nº 8078/90. Sheila Leal entende que as normas disciplinadas na referida Lei são de 

ordem pública, cogentes, indisponíveis e, nessas condições, aplicáveis ao contratos 

internacionais de e-commerce, para a proteção dos direitos dos consumidores 

brasileiros (LEAL, 2007). 

A legislação aplicável, portanto, será a que vigora no ordenamento jurídico 

brasileiro, para assim solucionar no que possível os conflitos nos contratos 

eletrônicos, diante da falta de legislação específica para o tema e a insegurança que 

o ambiente cibernético proporciona. 

 

4.4 Comércio Eletrônico no Brasil e Direito de arrependimento 

 

O Comércio eletrônico no Brasil vem ganhando cada vez mais espaço, a 

Associação Brasileira de Comércio Eletrônico aposta que o setor tende só a crescer, 

diante da facilidade do acesso à Internet da população. Em uma visão geral, o e-bit 

(2017), site que analisa a reputação de lojas no comércio eletrônico, o e-commerce 

brasileiro (ou comércio eletrônico brasileiro) faturou aproximadamente 43 bilhões de 

reais em 2015, um crescimento de 15,3 por cento em relação a 2014, e para o ano 

de 2016 foi projetado um crescimento de mais 8 por cento. 

E-commerce significa: 
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E-commerce, que em português significa comércio eletrônico, é uma 
modalidade de comércio que realiza suas transações financeiras por meio 
de dispositivos e plataformas eletrônicas, como computadores e celulares. 
Um exemplo desse tipo de comércio é a compra e venda de produtos ou 
serviços em lojas virtuais (GONZAGA, 2014, p. 01). 

 

O e-commerce brasileiro (2017) é impulsionado para crescer diante de 

diversos fatores, o site b2w digital (2017) aponta alguns como maior utilização da 

Internet, aumento de hábitos de compra on-line entre os usuários, o crescimento da 

Internet de banda larga e a variedade de produtos que as lojas on-line apresentam 

de produtos. 

Pesquisas feitas pelo IBOPE (2017) apontam que mais da metade da 

população brasileira tem acesso à Internet, além disso, o crescimento do número de 

usuários de smartphones, celulares com tecnologia avançada, contribui para o 

aumento de adeptos ao comércio eletrônico. Em se tratando das lojas, o Brasil 

pouco oferece aos seus consumidores as chamadas megastores, lojas com 

inúmeras variedades de produtos, o que impulsiona os interessados a procurar na 

Internet por tal oferta.  

Ante a tudo isso, o consumidor, ao adquirir qualquer produto ou serviço 

através do comércio eletrônico, passa a celebrar um contrato, classificado como já 

explicado anteriormente, como contrato eletrônico interativo, aquele com que o 

contratante interage na compra com um sistema pré-programado para realizar a 

demanda. Nesses contratos é comum que as cláusulas já sejam expressas, não 

dando ao contratante — no caso, o consumidor — o poder de negociação, a ele é 

dada a opção de aceite ou recusa integral da oferta. 

Tal modalidade de contratação, em consonância com o déficit de normas no 

ordenamento jurídico que disciplinem diretamente esse meio de contratação, traz 

certas inseguranças para o consumidor, em relação ao produto adquirido e ao 

fornecedor. 

Com a legislação vigente aplicável até o momento para disciplinar as relações 

pelos contratos interativos de compra ou venda no comércio eletrônico, a maior 

proteção ao consumidor se dá pelo direito de arrependimento, previsto na Lei nº 

8078/1990 — Código de Defesa do Consumidor. O direito de arrependimento se dá 

pela manifestação de arrependimento por parte do consumidor em relação a um 

bem ou serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, no prazo de sete dias. 
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A doutrina assevera que: 

 

Direito de arrependimento. Finalidade: Para proteger a declaração de 
vontade do consumidor, para que essa possa ser decidida e refletida com 
calma, protegida das técnicas agressivas de vendas a domicílio, o art. 49 do 
CDC inova o ordenamento jurídico nacional e institui um prazo de reflexão 
obrigatório e um direito de arrependimento (MARQUES; BENJAMIN; 
MIRAGEM, 2013, p. 1078). 

 

A previsão está no artigo 49 da referida Lei: 

 

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar 
de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre 
que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. 
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento 
previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, 
durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente 
atualizados (BRASIL, on-line). 

 

Assim, ficam claros os requisitos que o direito de arrependimento impõe ao 

consumidor, sendo eles que o produto ou serviço seja contratado fora do 

estabelecimento comercial, e que o arrependimento seja manifestado no prazo de 

sete dias. 

Com a redação do artigo mencionado, é visto outra vez que a legislação não 

trata especificamente do contrato eletrônico, ainda assim Rizzato Nunes (2012) 

assegura que fora do estabelecimento comercial engloba tais contratos. Para 

referido autor, fora do estabelecimento comercial podem ser os contratos de 

consumo realizados pela Internet, por caixas eletrônicos, por telefones celulares, por 

TV a cabo, entre outros. 

O direito de arrependimento é também atribuído aos contratos físicos fora do 

estabelecimento comercial, mas é importante evidenciar que pelo meio eletrônico há 

uma maior vulnerabilidade do consumidor, visto a impossibilidade de se analisar o 

produto ofertado. 

Claúdia Lima marques assim ensina: 

 

Em relação à internet, há uma vulnerabilidade especial do consumidor, pois 
o meio eletrônico, em si, usado profissionalmente por fornecedores para ali 
oferecem seus produtos e serviços, representa aos consumidores um 
desafio extra, uma vulnerabilidade também quanto ao meio (2002, p. 52). 
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Nesse sentido, o direito de arrependimento caracteriza-se ante o e-commerce 

brasileiro como uma importante proteção para o consumidor, que nos contratos 

eletrônicos interativos ocupa a parte mais vulnerável da relação e do meio do 

negócio jurídico firmado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a pesquisa realizada, fica evidente que o comércio eletrônico no Brasil 

tornou-se habitual a facilidade ao meio eletrônico, assim como a variedade de 

produtos e preços facilita a procura por esse meio de compra e venda, fazendo com 

que os contratos eletrônicos interativos sejam cada vez mais corriqueiros. Nesse 

contexto, necessário seria que o ordenamento jurídico tivesse uma maior atenção 

para com o assunto, visando estabelecer normas específicas que disciplinassem a 

relação contratual pelo meio eletrônico, dando maior segurança para consumidor. 

O consumidor, ao firmar um contrato pelo meio eletrônico, coloca-se em uma 

situação de vulnerabilidade. Na maioria das vezes, ele interage com um sistema 

programado para a realização do contrato, que não lhe permite, primeiro, a 

negociação e, segundo, saber com quem de fato está contratando. 

Situações de diversas espécies podem ocorrer nessas relações, sem que se 

tenha no ordenamento jurídico pátrio normas que as regulem, como, por exemplo, 

ao firmar um contrato de compra com um determinado site, e este site por ventura 

for clonado, se tem o impasse de quem será responsabilizado por tal conflito, o 

suposto dono do site que não tomou as devidas precauções para sua segurança, ou 

quem fez a clonagem, outra dificuldade que é a de se chegar até essa pessoa. 

Ainda, há de se falar dos produtos ou bem adquiridos pelo meio eletrônico, 

que não são avaliados pelo consumidor, mais uma vez colocando-o em condição de 

vulnerável. Nesse sentido, é aplicado por analogia o direito de arrependimento 

previsto no Código de Defesa do Consumidor. No entanto, precisaria ser mais 

específico tal direito, visto que nem todas as relações são necessárias à avaliação 

do consumidor em relação ao bem ao serviço, como, por exemplo, a compra de 

passagem de viagem, não difere se tal compra for feita pelo meio físico ou virtual. 

Assim, seria necessário que o legislador suprisse a carência do ordenamento 

jurídico em relação aos contratos do comércio eletrônico, ante a importância da 

análise de tais contratos, decorrente do aumento da procura por esse meio, pela 

variedade de ofertas e preços e pelo aumento de usuários da Internet. 
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