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"O Direito é um modo de resolver 

casos concretos. Assim sendo, ele 

sempre teve uma particular aptido 

para aderir a realidade: mesmo 

quando desamparado por reflexão 

dos juristas, o Direito foi, ao longo da 

História, procurando as soluções 

possíveis"'. 

No Direito das Obrigações, capítulo especial é o que trata 

dos Contratos - forma antiga e natural de expressão da vontade humana. 

Jean J. Rousseau já afirmava que o Estado nasceu de um 

contrato entre os homens, e na sua definição contrato era uma forma de associação que 

protegia e defendia de toda a força comum a pessoa e OS bens de cada associado e pelo 

qual cada um, unindo-se a todos, não obedecia, entretanto, senão a si mesmo e 

permanecia tão livre como antes2. 

A todo momento, as pessoas estão se relacionando 

contratualmente. são acordadas, pelo serviço de despertador telefinico; acendem a luz e 

estão consumindo energia eletrica; entram no banho, e estão consumindo água tratada; 

apanham o jornal, e estão consumindo 0 produto da empresa jornalistica; vão i padaria e 

adquirem pão, leite e outros produtos; tomam 0 Ônibus e estão utilizando o serviqo da 

transportadora. Assim, durante todo 0 dia, as Pessoas estão assumindo dezenas de 

1 c l a u s - ~ i k l m  conaris, Pensamento si~temhtico e Conceito de sistema na ciência do Direito, p. 24 
2 Do contrato social, p. 3 1 



compromissos e obrigações, todos através de contratos, a muitos dos quais aderem, na 

maioria das vezes sem perceber. 

Não menos raramente, adquirem uma infinidade de produtos 

e serviços. Alguns através de contrato escrito. Todos envolvendo alguma forma de 

manifestação de vontade. 

Tão breves ponderações já servem para explicar a afirmativa 

de Rousseau. Realmente as pessoas estão num contrato até mesmo enquanto dormem. 

Além disso, um novo cenário se avizinha no horizonte das 

relações negociais, tendendo a monopolizar, em breve, grande parte da movimenta9ão 

que hoje se verifica no plano dos contratos celebrados pelos meios tradicionais. 

Eis que surgem as chamadas relações virtuais, que no plano 

obrigacional são configuradas por contratos eletrônicos, imprimindo maior velocidade às 

negociações, maior abrangência geográfica, e podendo implicar em expressiva 

redução de custod, na medida em que uma enorme cadeia de intermediários acaba sendo 

eliminada. 

É, portanto, objetivo desse trabalho fazer uma análise dos 

principais aspectos dessa nova tendência do contrato, partindo do conceito histórico, dos 

fundamentais e requisitos, passando pelo principio da boa-fé e, 

principalmente, abordando a função social do contrato, com vistas a verificar se seri 

adequar esses conceitos e institutos às novas formas de contratação processadas 

no ambiente virtual. 

3, < G E ~ P A N S I ~ N .  ~adr id .  Tecnologia, 2 1.03.200 1 : "La facturación telemática implica una reducción 
significativa de gastos Ias empresas. Se@ estudios realizados por Ia Unibn Europa, el toste de ias 
famas en soporte papel supone entre un 1713 Y un 1965 Pr ciente de 10s gastos de la compafia. La fa- 
telemática oscila entre e1 028 y el 0,47 por ciento" 
~www.expansion~~~ecto.com/~di~i~~/n~ti~~~~O,24~8,3~~0,00. html) 



A abordagem incluirá também os principais aspectos da 

Internet e dos contratos eletrônicos, não se podendo fugir de breves considerações sobre 

as questões técnicas da "grande rede7', que se encontram interligadas ao direito. 

Não foram poucas as dificuldades encontradas na 

elaboração desse trabalho, a mais importante delas situada no fato de tratar-se de tema em 

franca ebulição, a respeito do qual ainda são poucas as fontes confiáveis de pesquisa, e 

praticamente inexistentes as fontes jurispnidenciais. 

É um desafio nada fácil: tratar de um tema que evolui a cada 

momento. Por isso, e devido à complexidade do tema, é bem provável que esse trabalho 

provoque opiniões divergentes, que servirão, certamente, para abrilhantar e enriquecer a 

pesquisa. 



II. CONTRATOS 

1. Antecedentes históricos 

O contrato tem sua origem nos primórdios da humanidade, 

quando o homem primitivo sentiu a necessidade de disciplinar as relações com o seus 

pares e ciar regras para o sistema de trocas utilizado quando ainda inexistente a moeda4. 

No Direito Romano primitivo, os contratos tinham caráter 

rigoroso e ~~cramental, e as formas deviam ser rigorosamente obedecidas, ainda que não 

expressassem exatamente a vontade das partes5. 

As categorias de contratos eram verbis, re ou litteris, 

conforme o elemento formal se configurasse por pahvras sacramentais, ou pela efetiva 

entrega do objeto, ou pela inscrição no ''cdex'', tendo um pouco mais tarde surgido 0s 

contratos celebrados ~010 c0nsenm6. 

Os contratos verbais se aperfeiçoavam com a pronúncia de 

palavras especiais, enquanto que 0s literais exigiam a forma escrita. Os contratos re se 

formavam com a tradição da coisa, feita por uma contratante ao outro, e eram em número 

de quatro: o mutuum (mútuo), 0 c ~ m m m f u m  (comodato), O depositum (depósito) e o 

pigms (penhor). Os contratos Consensu resultavam do simples acordo de vontades, 

independente de qualquer formalida.de, e eram também quatro: a emptio venditio (compra 

e venda), a locatio conductio (loca~ão), a societm (sociedade) e o mandatum (mandato)7. 

4 Orlando Gomes, Contratos, P. 7 
Sílvio Venosa, Teoria geral das obrigações e teoria geral dos Contratos, p. 18 
Caio Máno da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, p. 3 

7 Darcy Bessone, Do contrato: teoria geral, p. 68 



Convenção e pacto passaram a ser conceitos equivalentes e 

significavam o acordo de duas ou mais pessoas a respeito de um objeto determinado. O 

simples acordo, convenção ou pacto, porém, não era suficiente para criar uma obrigação 

juridicamente exigível. O simples pacto não criava obrigações; já o contrato era a 

convenção que criava obrigações civis 8, e uma vez celebrado com rigorosa observância 

ao ritual, ~inculava as partes e provia o credor da actio, e, dado o caráter personaIíssimo 

da ~b&atio, a ligação se estabelecia entre as pessoas dos contratantes, prendendo-os e 

sujeitando 0s seus próprios corpos. Só mais tarde a execução que incidia sobre a pessoa 

do devedor passou a recair sobre OS seus bens9. 

Grande contribuição na evolução do contrato foi dada, na 

Idade Média, pelos canonistas, que pregando a relevância do consenso, de um lado, e da 

fé jurada, do outro, na celebração do contrato, acabaram por influenciar os jurisconsultos 

bizantinos, levando a consagração do princípio pacta sunt servanda. Para eles, faltar a 

um compromisso assumido equivalia ao cometimento de um pecado, sujeitando o infiator 

às penitências da igreja. Este instituto n~arcou época, e acabou por ser acolhido pelo 

Código civil francês de 1 804. l0 

Apesar da distinção feita anteriormente pelo Direito 

Romano, considera-se, modemamente, que as palavras convenção, pacto, ajuste, 

estipula9ão e acordo são absolutamente sinônimas, traduzindo a mesma idéia, de que o 

contrato é um ato jurídico celebrado com a fina1idade de criar, presewar, modificar, 

garantir ou extinguir direitos. 

8 idem, p. 7 
9 Caio Mário da Silva, Obra citada, p. 4 
10 Waldirio Bulgarelli, Contratos mercantis, p. 59 



2. Conceito 

A conceituação de contrato passa, necessariamente, pelo 

entendimento do conceito de ato jurídico e negócio jurídico, pois, embora nosso Código 

possua normas gerais de contratos, as verdadeiras regras gerais do direito contratua1 são 

as mesmas para todos os negócios jurídicos, posição mantida pelo Novo Código Civil, 

que mantém igual estrutura, sob O título "negócios jurídicos"". 

Alguns códigos, como O francês, o português, o argentino, 

etc., contêm expresso o conceito de contrato, o que não aconteceu com o nosso código 

civil, que remete a doutrina tal encargo. 

Para Carvalho Santos "Contrato é o ato juridico, p e  traduz 

o acordo de vontade de duas ou mais partes, para o f m  de criar, resguardar, modificar 

ou extinguir uma relafoo jurúfica"12, definição que muito se aproxima da de Caio Mário, 

segundo a qual '$ contrato é um acordo de vontades, na conformidade da lei, e com a 

finali& & adquirir, resguardar, transfrir, conservar, mod@car ou extinguir 

 direito^"'^ . 

Sílvio Rodrigues, porém, afirma que o melhor conceito é o 

de que "0 contrato é o acordo de vontdspara o f m  de *irir, ressg~r&~, mwifr 
ou extinguir  direito^'"^. 

11 Siivio Venosa, Obra citada, P. 15 
l 2  Código Civil Brasileiro Interpretado,, Vol. m, P. 5 
l 3  Insfitui@íes de Direito Civil, p. 2 
14 Direito Civil, p. 9 



O código napoleônico foi a primeira grande codificação 

moderna a conceituar o contrato, e espelhou a vitória obtida pela burguesia, na revolução 

de 1789, contra os privilégios da classe dominante, que detinha a propriedade. Por isso, 

de início, o contrato era um mero instrumento para se chegar a propriedade, que 

possibilitou à burguesia ascendente a aquisição de bens das classes detentoras. 

Representou, assim, um meio de circulação de riquezas, antes a mão apenas de uma 

classe privilegiada, formada, basicamente, pela nobreza e pelo clero15. 

Nesse sentido, a figura do contrato sempre cumpriu funções 

econômicas, individuais e macroeconômicas, e quando foi introduzida no Código Civil 

francês, era fruto de uma procura de equilíbrio entre a pretensão da classe comerciante, de 

apropriar-se dos recursos da terra, e as exigências da classe proprietária, em defesa da 

propriedade16. 

No artigo 1 101, O código francês conceitua o contrato como 

sendo "urna convenção pela qual uma ou muitas pessoas se obrigam a &r, fazer ou não 

fm alguma coisa77, definição considerada incompleta por Waldirio Bulgarelli, por não 

abranger as situações destinadas a modificar obrigações1'. 

Ainda em relação ao Código Civil francês, ele estabeleceu 

uma distinção entre os V O C ~ ~ U ~ O S  contrato e conven~ão. ~ 0 n ~ e n ç ã 0  seria o acordo entre 

duas ou mais pessoas sobre um objeto jurídico, enquanto que a expressão Contrato ficaria 

reservada aquelas convenções destinadas exclusivamede a criar obrigações18, mais ou 

menos como ocoma no Direito Romano. 

l 5  Silvio Venosa, Obra citada, p. 327 
l6 Ricardo Luis Lorenzetti, Fundamentos do Direito Privado, p. 542. 
l 7  Contratos mercantis, p. 59 
'* Silvia R d g u e s ,  Direito civil, p. 10 



Já o Código Civil argentino, elaborado por Vélez Sarsfield 

sob a influência de Savigny, dispõe, em seu artigo 1137 que "Hay contrato mando 

várias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, 

destinada a reglm sus derechos", redação que também é criticada por Rubén S. Stiglitz 

quando afirma que "una noción más precisa de contrato requiere substituir la expresión 
'I personas9'por 'partes ", prevendo, com isso, a possibilidade de uma pessoa representar 

simultaneamente a duas partes19. 

O Código Civil português, por seu turno, define o contrato 

como o "acordo por que &as ou mais pessoas transferem entre si algum direito, ou se 

sujeitam a alguma obrigação", ao passo que o espanhol dispõe que há contrato sempre 

que "uma várias pessoas consentem em obrigar-se perante uma ou outras, &do 

algUma coisa ou prestando sen>iç~"~~. 

A queda do formalismo nas relações contratuais foi, assim, 

importante fator de incentivo para o desenvolvimento social, na medida em que, livre das 

amarras dos dtos sacramentais, os contratantes puderam fazer prevalecer com muito mais 

liberdade a sua vontade, conforme explica Orlando Gomes, para quem o grande progresso 

econômico do mundo ocidental, ocorrido no s t k ~ ~ l o  X X ,  se assentou sobre as bases do 

Direito Contratual, que soube fornecer à sociedade democrática, libertada das amarras do 

feudalismo, "0s meios simples e Seguros de dar efrfóia juridica a t&s as combinaçdes 

& interesses; aumentou, pela eliminação quase completa do formali~mo, o coeficiente de 

Seprança das nansações; abriu espaço à lei oferta e da procura, levantmdo as 

restrições le@s à liberdade de esti~lar;  e se é certo que deixou de proteger os 

socialmente fracos, criou 0pormni f i s  amplas Pma OS ~ocialmente fortes, que 

emergam de todm as camadas sociais, aceitando riscos e findando novas 

19 Contratos Teoria General 1, P. 38. 
Carlos Alberto Godart Ferreira, Direito Civil Constitucional, p. 88 

21 Contratos, p. 2 1 



No direito moderno o contrato, muito mais do que um 

instrumento eficaz de revelação da vontade das partes, acabou por se constituir num 

instmmento balanceador da distribuição e circulação de riquezas, e de conjugação do 

interesse público com o particular, fazendo com que a relação contratuai sobreleve seu 

aspecto social. 

Com isso, como salientado por Darcy Bessone, "As 

inte-ões legislativas se multiplicam. Tudo vai sendo regulamentado com minúcia. 0 s  

preços dar utilidades são tabelado, o inquilino é protegido contra o proprietário, 0s 

agricultores são beneficiados com as moratórias e O reajustamento econômico, a usura é 

coibi&, a compra de bens a prestação é regulada de modo a resguardar os interesses do 

adwrente. Eis aí uma longa série de medidas contrária~ d autonomia da vontade e aos 

clássicos - pacta sunl S ~ W U ~  - OU O Contrato é lei entre as partes" ". 

Essa já sería uma antevisão da finção social que constitui 

hoje uma das finalidades do contrato, e que aiém de assegurar o equilíbrio e 

semrança nas relações jurídicas, deve ainda servir de instrumento de que se vale a lei 

para, em atenção ao princípio da supremacia da ordem pública, assegurar a igualdade 

econômica, respeitando os princípios da democracia, da liberdade e da dignidade humana. 

22 DO contrato: teoria geral, P. 45 



III. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS 

Não se verificam divergências entre os doutrinadores em 

relação aos princípios que constituem o dicerce da relação contratud. 

1. Autonomia da vontade 

Consiste na prerrogativa conferida aos indivíduos de 

estabelecerem relações na órbita do direito, desde que se submetam as regras legais e que 

os fins do contrato sejam compatíveis com O interesse geral. Este princípio, na concepção 

de Silvia Rodrigues, pode ser desdobrado em outros dois, a saber: a) principio da 

liberdade de contratar ou não contratar; b) princípio da liberdade de contratar aquilo que 

entender23. 

Já Orlando Gomes entende que o princípio da autonomia da 

vontade manifesta-se sob triplice aspecto2': 

a) liberdade de contratar propriamente dita, 

que é o poder conferido as partes 

contratantes de suscitar os efeitos que 

pretendem, sem que a lei imponha seus 

preceitos indeclinavelmente; 

b) liberdade de estipular o contrato, que 

consiste na possibilidade de regularem 

23 Direito Civil, p. 15 
24 Contratos, p. 22/23 



seus interesses de forma independente de 

disposições legais; 

c) liberdade de determinar o conteúdo do 

contrato, podendo nele inserir tudo aquilo 

que é lícito, possível e que não extrapole 

os limites legais imperativos. 

Abrindo ainda mais este leque, Caio Mário prefere afirmar 

que o principio da autonomia da vontade implica25: 

a) na faculdade de contratar e de não 

contratar, isto é, o arbítrio de decidir, se e 

quando deve estabelecer um negócio 

jurídico, a não ser que imposições legais 

ou circunstanciais obriguem a realização 

de contratos; 

b) b) na liberdade de escolher a pessoa com 

quem contratar, bem como o tipo de 

negócio a realizar; 

c) c) no poder de fixar o conteúdo do 

contrato, redigindo suas cláusulas de 

acordo com as conveniências dos 

contratantes, estipulando condições, 

fixando obrigações, determinando 

prestações, &c., sem a obrigação de 

Caio MSO, Indtuições de direito civil, p. 09 



adotar "normas-padrão ou aquele contrato 

pré-moldado"; 

d) d) no direito que assiste a qualquer das 

partes de mobilizar o aparelho coator do 

Estado para fazer com que o contrato seja 

respeitado e cumprido. 

Houve uma grande evolução no conceito da autonomia da 

vontade, a ponto de que a afirmação clássica advinda do Código francês, de que o 

contrato faz lei entre as partes, é hoje questionada, em face do desaparecimento do 

liberalismo que colocou a vontade como o centro de todas as avenças, e da crescente e 

progressiva interferência do Estado na relação contratuai privada26. 

A conceituação do contrato no direito moderno mostra, 

assim, que ao longo do tempo foi sendo reduzida a liberdade contratuai, que hoje está 

sujeita às impostas pela lei, na maioria das vezes decorrentes do 

intervencionismo estatal, fenômeno denominado pela doutrina como "dirigismo 

contratuar pois, na ~erdade, o Estado interfere nas manifestações de vontade visando 

proteger os fracos contra os fortes, assegurando, com isso, maior equilíbrio nas relações 

jurídicas2'. 

problema relacionado com a autonomia da vontade é o de 

saber se, havendo divergência entre a vontade real e a vontade dèc~ar&, deve 

prevalecer esta ou aquela. Para D N ~ Y  Bessone, a solução está na teoria intermediária, 

apesar de que, por Sociais de segurança nas relações jurídicas, a vontade 

declarada deve prevalecer, Porque, sendo a o meio normal de revelação da 

26 Silvio Venosa, Obra citada, p. 338 
27 Daluto, Reynaldo Ribeiro, Introduçdo ao estudo do conkato, p.27 



vontade interna, não devem os que nela confiarem sofier prejuízo pela divergência entre 

uma e outra2'. 

Inobstante a autonomia da vontade, a liberdade de contratar 

não é ilimitada, pois além das regras de ordem pública, também os bons costumes 

representam barreiras capazes de impor limitações à liberdade dos contratantes. Estariam 

elas situadas no plano da moralidade social, e, por isso, sujeitas a variações no tempo e no 

espaçoz9. 

O que são normas de ordem pública e o que são bons 

costumes não há critério rígido para precisar, segundo Caio M&~O)O, para quem, 

entretanto, a ordem phblica estaria configurada nas leis que: 

a) adotam o princípio da liberdade e da 

igualdade dos cidadãos; 

b) são relativas a certos princípios de 

responsabilidade civil ou a certas 

responsabilidades determinadas; 

c) asseguram ao operário proteção especial; 

d) versam sobre o estado e capacidade das 

pessoas; 

e) versam sobre o estado civil; 

'' DO contrato; teoria geral, p. 28 
29 Caio mo, Instituiç6es de direito civil, p. 1 I 
30 Instituiçtks de direito civil, p. 1 1 



f )  versam sobre certos princípios básicos do 

direito hereditário como relativos A 

legítima e o que proíbe os pactos sobre 

sucessão fiitura; 

g) versam sobre os princípios fiindamentais 

do direito de propriedade; 

h) versam sobre o sistema monetário; 

i) versam sobre a proibição do anatocismo. 

~á em relação à noção de bons costumes há uma maior 

dificuldade de conceituação, uma vez que a tendência é a de vê-la mais para o campo da 

moralidade. 

Podem, entretanto, ser considerados como contrários aos 

bons costumes, os contratos que envolvam a exploração de casas de tolerância, isto é, de 

prostituição, que digam respeito as relações entre concubinános, que têm por objeto a 

corretagem matrimonial, que digam respeito ao jogo, que objetivam a venda ou o 

comércio de influência, e os que consigam, sob qualquer forma, a usura no mútuo3'. 

~aracteiza-se O princípio do consensualismo pela ausência 

de qualquer solenidade na celebração dos contratos, bastando 0 simples consentimefio, 

31 Orlando Gomes, Contratos, p. 24/25 



não obstante para alguns a lei exija forma determinada (como nos contratos ditos solenes) 

ou determinado ato, como a tradição, nos contratos reaiss2. 

A idéia de que o simples consentimento basta para formar o 

contrato é conquista recente do pensamento jurídico. Nas civilizações anteriores 

dominavam o fomalismo e o simbolismo. Em Roma O ritual tinha importância decisiva: 

os contratos reais tinham de ser celebrados mediante o ato simbólico de pesar numa 

balança - per aes et libram; os verbais seguindo a stipulatio - promessa perante o 

público; e 0s literais mediante um escrito - litteris 33. 

Caio Mário destaca o consensualismo como princípio 

derivado da função social do contrato, afirmando que, diferentemente do que ocorria no 

Direito Romano, onde o contrato era privilégio de Poucos, com O passar do tempo e com 

o desenvolvimento das atividades sociais, a fUn~ã0 do contrato ampliou-se, fazendo com 

que qualquer indivíduo, independentemente de classe, padrão econômico e de grau de 

instrução, pudesse contratd4. 

Não pode haver contrato sem que haja consensualismo, 

confome destaca Rubén S. Stiglitz quando afirma que "e1 mcimiento a lu vi& jurídica 

de1 contrato requiere el consentimienfo, y éste, a su ver. resulta de lu "armoniosa 

intepación de ]a ofrta con aceptación, no basta& que ambas declaraciones de 

voluntad se inrercambien Y lleguem al ~~~0 conocimiento de quienes lm emitieron, 

menester, a&-xnÚs, que se conibinen "en e1 sentido de integrarse rec@rocamente ': 
h lernodo tal que se p~oduza UM coincihncia voliciones de ambas partes con 

relación al objeto y a la CaUSU coneato" 

32 Wa~dino Bdwelli, Contratos mercantis, p. 63 
33 

34 
Orlanáo Gomes, Contratos, P. 35 
Instituições de direito civil, p. 4 

35 Contratos teoria general I, P. 39 



Entretanto, nota-se hoje que, devido a proliferação dos 

chamados contratos de massa, utilizados em setores onde as relagões são travadas em alta 

escala, o consensualismo tem sido sufocado pela volta do fomalismo. O contrato já vem 

pronto, oferecido em formulários, não se permitindo questionamentos sobre o seu 

conteúdo. 0 s  contratos por adesão, utilizados em tão larga escala, são um exemplo de que 

o princípio do consensualismo perdeu muito de sua essência. 

3. Força obrigatória 

Sendo o contrato mito da livre manifestação das partes, a 

obfigatoriedade do cumprimento das obfigações assumidas pelos contraentes é a sua 

maior conseqüência, não se podendo esquecer que, embora atenuado pela teoria da 

imprevisão, ainda o princípio segundo 0 qual O contrato faz lei entre as partes - 

pacta sunt ~ e r v a n & ~ ~ .  

 pós celebrado, cria uma verdadeira restrição, voluntária, 

da liberdade, ao estabelecer um vinc~lo que nenhuma das partes pode desligar-se. Essa 

força obigatófia dos contratos visa conferir a segurança do COmérci0 jurídico, e dela 

decorre um outro principio acessório, da intangibilidade do conteúdo dos contratos, 

significando a impossibilidade de sua modificação pelo ~udiciário~~, a n80 Ser que se 

encontrem presentes 0s motivos para a resolução Por onerosidade excessiva, tal como 

previstos no a. 478 do novo Código Civil. 

0 ~rincípio da obrigatoriedade, para Caio Mário, também é 

decomente da função social do contrato, pois a força obrigatória significa, em essência, a 

irreversibilidade da palavra empedada, e se a possibilidade de Contratar é livre, assim 

36 waldirio Bdganlli, Contratos mercantis, p. 65 
37 Orlando Gomes, Contratos, p. 36 



como é livre a escolha dos temos da avença, concluida a convenção, a ordem jurídica 

sujeita, em definitivo, os contratantes3'. 

Certamente que a posição da doutrina mais tradicional, 

quanto à licitude da intervenção judicial, deverá ser revista, considerando que o N~~~ 

Código Civil, que entrará em vigência em 1 1 .01.2003, abraçou a teoria da imprevisão ao 

permitir ao devedor pleitear judicialmente a resolução do contrato de execução 

continuada ou diferida (art. 478) ou a sua alteração (a. 480), quando a prestação se 

tornar excessivamente onerosa, Com e x t ~ ~ m a  vantagem Pua a outra, em virtude de 

acontecimentos e imprevisíveis, possibilidade que já estava prevista no 

m. 60, IH, do Código de Defesa do Consumidor, e que agora ganha foros mais 

abrangentes. 

Com isso, o Judiciário passa a dispor de ampla cobertura 

para intervir na relação entre as partes, quando a situação se enquadrar na hipótese 

contemplada no novo código, devendo, entretanto, agir com estrema cautela para 

que contratantes ineScnip~lo~os tentem Se utilizar do dispositivo para se safar de dividas 

contraídas num contexto de normalidade que não justificha o beneplácito. 

Muito se tem escrito sobre o princípio da boa-fé, 

considerado como o dever imposto às partes de agirem de acordo com determinados 

padrões de mrreção e lealdade que segundo Silvia Venosa, atine mais propriamente à 

interpretação dos contratos, e está estampada no dever das Panes de agir de forma correta 

ante% durante e depois do contrato7 considerando que I'IX%mo após O Seu cumprimento 

podem remanescer efeitos residuais39. 

-- 

38 
Instituições de direito civil, p. 6 

39 geral das obrigaçdes e teorla geral dos contratos, Pp. 340 



Esse principio consta expressamente do texto do Código 

Civil de grande p&e dos países ocidentais, onde também é sempre invocado e entendido 

corno dever imposto as partes de agirem de acordo com determinados padrões de 

conduta4'. 

No direito romano a boa-fé já se constituía num princípio, o 

de que 6 c ~ o n a  fí&s exigit ut guod convenit, fiatu ('2 boafé exige que o que se 

convencionm fmer, se 

~a lição de Orlando Gomes, a boa-fé significa que o que 

está escrito no contrato não deve prevalecer sobre a intenção manifestada pelas partes 

quando da declaração de vontades, pois O direito frmdemo já não admite os contratos que 

0s romanos chamavam de direitto estrito, cuja interpretação deveria ser feita 

literal~nente~~. 

Clóvis do Cout0 e Silva enfatiza que, em face do liberalismo 

que predominou no século XIX, OS juristas buscaram fundamentar as instituiç~e~ com 

base muito mais na vontade, tendo sido deixado muito Pouco espaço para a aplicação do 

principio da boa fé. Foi por isso, lembra, que Clóvis Beviláqua, apesar do imenso valor 

do Código Civil de sua autoria, não considerou importante que esse principio figurasse 

como disposição legislativa, no Direito das Obrigações. 

40 Femando Noronh O direito dos contratos e seus prjncjpiosllndamentais, p. 126: 
- w i E o  civil s u ~  M. 20: ccchanin est tenu d 'exer~r  ses moits et d'exhter ses obligations les 
règles de Ia bonne foi. 
- código Civil da wa, 1175: "il debitore e i1 tzreditore d ~ ~ o n o  ~mPrtiIrsi  secondo le reg& 

corretezzs e art 1337: "le nello svolgimento delle trattative e nella f0lllWZione de1 contratto, devono 

comporta& secondo buona fede". 
- codigo civil de p0mgd, 22711: Quem negoceia mm Outrem Para WncluSao de ü i i~  contrato deve, 

tanto nos prefi-s na forma@o dele, p r 4 e r  =gundo as %Ws da boa fd, Sob pena de responder 
pelos danos que ~ ~ ~ e ~ e  causar i3 outra m e " ,  e Y62/2: No Cwpnmento da obriga~o, assim 
como no do direito correspondente, devem as Partes proceder de boa fé". 
41 wddin0 BdpeU, coniratos rnerc~is ,  P. 67- 
42 & h d o  G~~~~ Contratos, P, 42 (O Código Civil agasalha em entenhenfo, quando afimia, no M~~ 
85, que ll,,as decliraqdeS de vontade se atenderá mais sua intenção que ao sentido literal da IinPagem -1 



Apesar disso, arremata Clóvis, não se pode afirmar que não 

vigora o principio da boa fé no Direito das Obrigações, pois, tratando-se de principio 

fundamental, sua presença independe de recepção legislativa, apesar da maior dificuldade 

carreada à sua aplicação, devido ao fato de inexistir lei de referência a que possam os 

juizes embasar a sua decisão4) (pre~cupação que já não mais se justifica, em face da 

menção expressa do art. 113 do novo Código Civil). 

A boa-fé subjetiva é um estado de ignorância sobre 

características da situação jurídica que se apresenta, suscetíveis de conduzir à lesão de 

direitos de outrem. É a "bonne foi-croyance erronée", em que a pessoa acredita ser titular 

de um direito, que na realidade não tem Porque só existe na aparência. A situa9ão de 

aparência gem um estado de confiança subjetiva, relativa à estabilidade da situação 

jurídica, que pemite ao titular alimentar expectativas que crê legitimasM. 

O atual Código Civil brasileiro faz mais de trinta referências 

sobre a boa-fé4', e apenas, em um artigo a retrata na ~ n c e p ~ ã o  objetiva: 

"Art. 1.443 - O segurado e o segurador são 

obrigados a guardar no contrato a mais estrita 

boa-fé e veracidade, assim a respeito do 

objeto, como das circunstâncias a ele 

concementes." 

Por isso, coroando posição que de longa data vinha sendo 

defendida pela doutina, o novo Código Civil veio trazer) em três artigos, O dever das 

partes de agirem de boa-fé. 

43 O Princípio da boafe no direito brasileiro e porlYguês7 p 46 
44 Femando Nora* O direito dos contratos e seus principios@ndamentais, p. 132. 
45 Teresa Negreiros, FundmentospUrU Uma inter~retu~ao constitucional da boa+, p. 15 (onde a autora 
fm r e ~ S a o  aos artigos 221,255,490,510,5167 549 e 5517 612, 619, 622,933,935,968, 1072, 1272 
13 18, 1321, 1477 e 1507 do CC). 



"Artigo 1 13. Os negócios jurídicos devem ser 

interpretados conforme a boa-fé e os usos do 

lugar de sua celebração"; 

"Artigo 187. Também comete ato ilícito o 

titular de um direito que, ao exercê-lo, 

exce& manijiestamente os limites impostos 

pelo seu fm ecotdmico ou social, pela boa-fé 

ou pelos bons costumes"; 

"Artigo 422. Os contraentes são obrigados a 

guardar, assim na conclusão do contrato, 

como em sua execução, os princípios & 

probidáde e boa-fé". 

4.1. Boa-fé objetiva 

A boa-fé, na concepção objetiva, diz respeito à inexistência 

de vícios e ao cabal adimplemento de Um negócio jurídico, tendo como fundamento nHo a 

aparência de um direito mas a de que a p a e ,  com quem se contratou, agiu e 

agirá com correção e lealdade. 

Enquanto a boa-fé subjetiva é um estado, a boa-fé objetiva é 

um dever de agir de acordo W 
determinados padrões, socialmente recomendados, de 

comeggO lisurq p ~ a  não fnistrar a confiança legítima da outra parte. É boa- 
¶ 

fé lealdade, confiançq que 
realça a finalidade do pincipio da boa-fé: a tutela das 



legítimas expectativas da contraparte, para garantia de estabilidade e seguraqa das 

t r a n ~ a ~ õ e s ~ ~ .  

'A boa-fé objetiva encontra-se inserida no núcleo do 

contrato, sendo mais elemento essencial do que meramente interpretativo4'. 

Como dever jurídico que é, obriga a uma certa conduta ao 

invés de outra, não se limitando a operar como uma justificativa para um determinado 

comportamento. Assim, estaria a boa-fé objetiva configurada, entre outros, nos deveres 

de comunicação, de informação e de esclarecimento; de sigilo quanto a dados 

privilegiados relativos a contraparte; nos deveres de lealdade, que implicam uma 

especifica obrigação de informação quanto a improbabilidade de conclusão do contrato, 

desde que já prevista ou previsível pela parte que rompe as negociações48. 

O princípio da boa-fé, como dever de lealdade, implica na 

abstenção de todo comportamento que possa tornar a execução mais dificil ou onerosa 

para a outra parte, como por exemplo, no caso da invocação da exceptio non adirn~leti 

contractus quando a falta do inadimplente não seja suficientemente grave para justificar a 

recusa em cumprir, e como dever de cooperação, se caracteriza, por exemplo, nas 

obrigações de facilitar ao outro contraente a exec~ção do contrato (principalmente nos 

decorrentes de relações de consumo) 49. 

É importante salientar que nas duas boas-fés existe um 

elemento subjetivo, representado pela confiança de alguém que acreditou em algo, mas só 

na boa-fé objetiva existe um segundo elemento, que é O dever de conduta de outrem5'. 

46 Teresa Negreiros, obra citada, p. 15 
47 Paulo Nalin, DO contrato: conceito pós-moderno, p. 140 
48 Teresa Negreiros, obra citada, p. 68 
49 Flávio Alves Marhs, A boa-fé objetiva e suaforma~ização no direito das obrigações brasileiro, p. 13 
50 Fex-nando Noronha, O Direito dos contratos, p. 132 



Para melhor entendimento das diferenças, mister notar o 

fato de que, na acepção subjetiva, a boa-fé contrapõe-se a má-fé, e, já na concepção 

objetiva, a boa-fé contrapõe-se a ausência da boa-fé, e não a má-fé. 

No direito alemão, a boa-fé objetiva é, ao mesmo tempo, 

uma boa-fé lealdade e uma boa-fé confiança (treu und galuben), sendo só a concepção 

subjetiva chamada de boa-fé (guter glaube, ou guter glauben - "boa crença") ". 

Aliás, o BGB foi a primeira legislação a separar com clareza 

a concepção objetiva da subjetiva, não apenas no âmbito jurídico mas, também, no 

linguístico @ter Glauben e Treu und Glauben) o que não foi possível em outros países 

cujos idiomas derivam do latim (boa-f, buena fe, bonne foi, buona fede)52. 

Com apoio no BGB, Judith Martins Costa entende que por 

boa-fé objetiva se quer significar modelo de conduta social, segundo o qual cada pessoa 

deve ajustar a sua própria conduta, obrando como obraria um homem reto: com 

honestidade, lealdade, probidade53. 

O Código Civil francês, no art. 1443, também recepcionou 

a boa-fé objetiva ao dispor que: "Les conventions /kgalement.formées tiennent liezr de lei 

a c e m  qui les faites.Elles ne peuvent être révoquee que le leur consentement mutuel, ou 

pour les causes que /a loi autorise. Elles doivent être exécutees de bonne foi". 

O novo Código Civil, a entrar em vigor em 11.01.2003, 

resgatando a lacuna deixada pelo código atual, conferiu à boa-fé a magnitude de 

princípio geral, quando o disciplinou em articulação à fiinção social do contrato, e não 

mais apenas como parâmetro para a interpretação da manifestação volitiva. A adoção 

expressa do .pfincipio da boa-fé objetiva representa uma nova compreensão das 

5 1 Contratos, p. 42. 
52 Flávio Alves Martins, Obra citada, p. 46 
53 Judith Martins-Costa, A Boa-fé no direito privado, p. 4 1 1. 



transformações por que passou e vem passando o direito contratual, em que a limitação a 

autonomia privada impõe deveres as partes  contratante^^^: 

"Art. 421. A liberdade de contratar será 

exercida em razão e nos limites da fùnção 

social do contrato. 

"Art. 422. Os contraentes são obrigados a 

guardar, assim na conclusão do contrato, 

como em sua execução, os princípios da 

probidade e da boa-fé". 

Fernando Noronha destaca que a boa-fé contratual é 

objetiva, e que os contratos são o principal campo de aplicação da boa-fé objetiva, pois só 

esta implica no dever de agir, posição também partilhada por Carlos Alberto ~ittar" e 

Ricardo Osvaldo ~ a r r o z a ~ ~ ,  dentre outros. 

O contrato é um fenômeno de autonormação, afirma 

Ricardo Lorenzetti, para quem antes de que se aperfeiçoe o consentimento há obrigações 

de informação, de lealdade, de boa-fé, cuja origem legal é evidente, e cujo 

descumprimento dá origem à responsabilidade "pré-contratual" ". 

54 Teresa Negreiros, obra citada, p. 74 
55 Em seu Direito dos contratos e dos atos unilaterais, P. 39, ao tratar da boa-fé que deve reger 0s 
contratantes, o Professor Bittar afirma que "Cumpre a cada qual respeitar a posição do outro contratante e 
operar com fidefidade e com probidade, a fim de que alcance os objetivos pretendidos com o contrato, 
a indo consoante padrões éticos normais a contratação pretendida". 
5FConiratos Teoria General II, p. 240: "qudndo se esmiiwa la buena fe em su aspecto objetivo, su 
contenido ético se revela con más claridad, 10 que implica que cudndo la buena fe es considerada en su 
aspecto subjetivo su contenido ético se esfwne7'. 
57 Fundamentos do direito privado, p. 536. 



As partes devem manifestar sua vontade com a mais ampla 

liberdade, e com a máxima sinceridade, despidos de quaisquer pretensões espúrias 

visando tirar maior proveito do que o previsto, pois, na grande maioria dos contratos, os 

contratantes se vêem como Se estivessem diante de uma balança, com o estabelecimento 

de beneficios e ônus recíprocos e em dimensões exatamente iguais para ambos os lados. 

Por isso, Silvio Venosa destaca que, por ser ponto de 

interpretação da vontade contratual, devem ser examinadas as condições em que o 

contrato foi celebrado, o nível sócio-cultural dos contratantes, e o momento histórico e 

econômicos8. 

A boa-fé objetiva passou a ter fùndamentação 

constitucional, centrada na idéia da dignidade da pessoa humana como princípio 

reorientador das relações patrimoniais5g. Sacrarnenta-se, com muita justiça, a afirmação 

popular de que "um contrato só é bom se for bom para as duas partes". 

A boa-fé objetiva impõe, assim, ao vendedor o dever de 

prever que a qualquer momento poderá haver um desequilíbrio, que vai implicar na 

dificuldade ou na impossibilidade no cumprimento das obrigações tal qual elas foram 

estipuladas, e de ter a consciência de que sua responsabilidade vai muito além da 

prestação a que se obrigou no momento da celebraqão do contrato. Tal como prevista no 

art. 4O, IIi, do Código do Consumidor, a boa-fé impõe, por exemplo, ao vendedor, o 

dever de velar pela coisa vendida, mas ainda não entregue ao comprador, de utilizar na 

embalagem e na remessa a diligência própria das circunstâncias, e de advertir ao 

comprador dos riscos que envolvem a utilização dos bens vendidos6'. 

Se anteriormente a parte contratante podia fazer tudo que 

não prejudicasse a outra parte, hoje deve fazer de tudo para colaborar com a outra pade 

58 Silvio S. Venosa, Obra citada, p. 25 
59 

60 
Teresa Negreiros, , Obra citada, p. 252 
Waldirio Bulgarelli, Contratos mercantis, p. 67 



desde que não prejudique a si própria. Trata-se de uma mudança radical, expressa por 

uma inversão de expectativas, segundo a qual o enfoque recai sobre os deveres jurídicos, 

ao invés de recair sobre os deveres subjetivos61. 

5. Relatividade das convenções 

Assenta-se esse princípio, no preceito de que os efeitos do 

contrato submetem apenas as partes que nele se obrigaram, não alcançando terceiros (res 

inter alios acta, aliis neque nocet neque prodest). Não é absoluto este princípio, 

comportando algumas importantes exceções, como no caso do sucessor, a título universal, 

de um contratante. Embora não tenha participado da formação do contrato, herdará a 

conseqüência dos seus efeitos, e logo, não pode ser considerado terceiro, uma vez que sua 

posição jurídica deriva diretamente das partes62. 

Para Silvio Rodrigues a lógica desse princípio está no fato 

de que, como o vínculo contratual emana da vontade das partes, é natural que terceiros 

não possam ficar atados a uma relação jurídica que não Ihes foi imposta pela lei, nem 

derivou de seu querer63. 

Entretanto, há obrigações que estendem seus efeitos a 

terceiros - chamados de efeitos externos - tal como ocorre na estipulação em favor de 

terceiros, nas convenções coletivas de trabalho e no fideicomisso constituído por atas 
64 inter vivos . 

61 Teresa Ncgreiros, obra citada, p. 257 
Orlando Gomes, Contratos, p. 44 

63 Direito Civil, p. 17 
64 Silvio Venosa, obra citada, p. 340 



IV. REQUISITOS DE VALIDADE 

'Como todo negócio jurídico, o contrato está sujeito a 

conjunção de elementos extrínsecos e intrínsecos. Segundo a doutrina, os primeiros são 

chamados de pressupostos, enquanto que os segundos recebem a denominação de 

requisitos. 

Orlando Gomes afirma que os pressupostos devem estar 

presentes no momento em que o contrato se realiza (capacidade das partes, idoneidade do 

objeto e legitimação para realizá-lo), enquanto que os requisitos são elementos 
considerados indispenshveis a validade do contrato (consentimento, causa, objeto e 

forma)65, ao passo que Darcy Bessone prefere denominar de pressupostos de validade, OS 

que devem existir antes da formação do vínculo contratulil, e de elementos os que são 

contemporâneos e constitutivos do contrato". 

Caio Mário prefere chamar de requisitos, os quais distribui 

em três grupos: subjetivos, objetivos e formais. Os subjetivos dizem respeito ii capacidade 

das partes, os objetivos envolvem a possibilidade, liceidade, determinação e 
eçonotnicidade, enquanto que os formais são aqueles exigidos por lei na celebração dos 

contratos e que, por isso mesmo, constituem exceçáo regra67. 

O Novo Código Civil dispõe que a validade do negócio 

jurídico requer: a) agente capaz; b) objeto lícito, possível, determinado ou determin&vel; 

C) forma prescrita ou náo defesa em lei, ngo tendo, nesse particular, trazido alteraqaes 

significativas em relação ao atual código. 

65 Orlando Gomes, Contratos, p. 45 
66 Do contrato: teoria geral, p. 89 
"7 Instituiçfies de Direito Civil, p. 161 17 



1. Pressupostos relativos ao sujeito 

'Para ser parte em um contrato há necessidade de ter 

capacidade e estar apto a emitir validamente o consentimento. Não pode haver 

impedimento ou restrições, tais como no caso do art. 1.133 do Código Civil, que proíbe a 

compra e venda entre tutor e tutelado, mandante e mandatário, ou do art. 1.132, que veda 

o mesmo contrato entre ascendentes e descendentes sem que os demais expressamente o 

consintam, limitado o direito de atacar o ato aos descendentes  interessado^^^. Assim, se 

a capacidade é geral e se aplica a todos os atos da vida civil, nem sempre para certos 

contratos o agente tem essa capacidade69. 

Detalhe que terá grande repercussão na celebração dos 

contratos eletrônicos diz respeito a possibilidade das negociações serem conduzidas por 

menores, sem o conhecimento dos pais ou responsáveis. 

Não se pode desprezar o fato de que o computador e a 

Internet representam, nos dias de hoje, para jovens a partir de 12 anos, uma atração 

indescritível, estando se transformando mesmo, num vício incontrolável. 

Por isso, grande implicação terá a regra dos artigos 166 que 

dispõe ser nulo o negócio quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, do art. 

171 que prevê ser anulável o negócio quando houver incapacidade relativa do agente, e, 

principalmente, a do artigo 180 que dispõe que o menor, entre dezesseis e dezoito anos, 

não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou 

quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. 

Em relação a capacidade das partes o Direito Comparado 

mostra que, na Alemanha, os jovens de 7 a 18 anos são relativamente incapazes, e de 

68 Caio Mario, Instituições de direito civil, p. 15 
69 Silvio Venosa, Obra citada , p. 390 



acordo com o Código Civil, podem celebrar contratos válidos, desde que aufiram 

somente vantagens ou contem com uma autorização prévia de seus pais ou representantes 

legais, ou ainda, utilizem meios que lhes tenham sido dados por seus pais, representantes 

legais ou mesmo por terceiros com a concordância do representante legal, para a sua livre 

disposição ou para um fim especifico70. 

Pode-se antever, assim, que grande parte dos problemas que 

serão gerados nos contratos eletrônicos poderá ser decorrente da ação de menores que, 

utilizando-se de senhas pessoais de seus pais ou representantes legais (que a inteligência 

prematura não tardará a descobrir), passarão a adquirir bens e serviços pelo computador. 

2. Pressupostos relativos ao objeto 

A validade do negócio jurídico requer objeto lícito (art. 82 

do Código Civil), possível, determinado ou deterrninável (art. 104 do Novo Código 

Civil). 

O objeto sobre o qual recai a vontade dos contratantes deve 

ser lícito, ou seja, não pode contrariar a lei, os bons costumes e a ordem pública, como 

ocorre, por exemplo, na contratação de herança de pessoa viva, ou quando duas pessoas 

ajustam um pagamento pelo assassínio de alguém.71. Deve também ser determinado, 

pois, não se pode obrigar o devedor a pagar alguma coisa, ou a exercer alguma atividade, 

de forma indeterminada (por vezes, ele não é determinado no nascimento do contrato, 

mas deverá vir a ser em seu curso). Além disso, O objeto e as prestações de um contrato 

devem ser possíveis, tanto fisica como juridicamente; assim, por exemplo, é impossível 

70 Ana Paula Gambogi Carvalho, Contratos via internet, p. 93/94. 
7 1 Caio Mário, Instituições de direito civil, p. 16 



contratar uma pessoa muda para cantar, como também não é possível contratar a 

importação de produtos cuja entrada no país seja proibida por lei.72. 

'O Código Civil estabelece, no art. 1.091, que a 

impossibilidade da prestação não invalida o contrato, sendo relativa, ou cessando antes de 

realizada a condição. 

Analisando esse dispositivo Silvio Rodrigues afirma ser 

necessário distinguir a impossibilidade absoluta da relativa. A absoluta significa que a 

prestação se torna irrealizável para qualquer pessoa nas condições dos contratantes, como, 

por exemplo, se obrigar a dar a volta ao mundo a pé em três dias (impossibilidade fisica) 

ou então, organizar o trato de entorpecentes (impossibilidade jurídica). A relativa, por 

sua vez, implica em que se o devedor insolvente está impossibilitado de pagar um débito, 

tal impossibilidade é relativa a ele somente, não se estendendo a outras pessoas em 

melhor condição financeira; por isso, sendo relativa a impossibilidade, o contrato não se 

invalida, podendo o credor proceder a execução dos bens do devedor para satisfação do 

seu 

3. Pressupostos relativos a forma 

Ao contrário do Direito Romano, em que prevalecia a 

sacramentalidade ritual, o direito moderno despojou-se do formalismo, atribuindo à 

declaração de vontade o poder de estabelecer negócio jurídico entre as partes. O elemento 

formal no direito do contrato já não tem mais importância senão em linha de e ~ c e ~ ã o ~ ~ .  

72 Sílvio Venosa, obra citada, p. 392 
73 Direito Civil, p. 7 1/72 
74 Caio Mário, Instituições de direito civil, p. 17 



A manifestação da vontade contratual pode se dar de forma 

escrita ou verbal, e até mesmo através de mímica ou gestos, quando tais figuras são 

admitidas pela categoria dos contratos e pelos costumes: um gesto pode significar o lanço 

no leilão; o sinal com o dedo polegar levantado, sinal de positivo entre nós, pode 

significar aceitação de uma proposta, e assim por diante7'. 

Nos casos em que a lei prescreve forma especial para os 

contratos, visa-se conferir facilidade da prova, dar maior autenticidade ao ato, dificultar 

que a vontade seja viciada por dolo ou coação, e de impor maior seriedade ao ato, quando 

o exige solene. 

75 Silvio Venosa, obra citada, p. 394 



V. FORMAÇÁO DOS CONTRATOS 

' O contrato forma-se pela exteriorização da vontade, gerando 

o consentimento. A forma mais comum é a da vontade expressa, materializada por 

palavras, escritas ou orais, ou por mímica, nas situações que admitem essa forma de 

manifestação. Entretanto, nos contratos reais e nos solenes, as legislações exigem, além 

do consentimento, a tradição ou solenidades especiais, para a sua conclusão. A vontade 

tácita também pode ocorrer nos contratos, quando surgem do comportamento atos e fatos 

dos  contratante^^^. 

No Direito Romano o modo normal de obrigar-se era a 

stipulatio, formulando-se, com solenidade, pergunta e resposta, sendo que a partir do 

século XVI foi se firmando o principio solus consensus obligat, contrato consensual que 
' 

apesar de já conhecido dos romanos tinha, anteriormede, sua aplicação restrita a algumas 

poucas figuras77. 

Assim, se num contrato de doação, o donatário de um 

automóvel, sem declarar expressamente que o aceita, toma posse dele, emplaca-o e passa 

a utilizá-lo, há de se entender que aceitou a liberalidade, pois tal comportamento se 

mostra incompatível com a atitude de quem recusa78. 

Segundo Caio Mário, até pelo silêncio pode ser feita a 

emissão volitiva, desde que por si só traduza um querer, e contenha manifestação 

inequívoca da vontade, permitindo-se extrair dele a intenção de uma vontade contratua17'. 

76 Idem, p. 450 
77 Darcy Bessone, Obra citada, p. 115 
78 Silvio Rodriges, Direito Civil, p. 56 
79 Instituições de Direito Civil, p. 19 



Silvio Rodrigues discorda dessa assertiva, explicando que o 

silêncio não pode ser confùndido com a vontade tacitamente manifestada, já que a 

expressão corrente segundo a qual quem cala consente não apresenta foros de 

juridicidade, pois, em rigor,' quem cala não diz coisa nenhuma8'. 

A doutrina, de um modo geral, recusa-se a admitir a 

controvérsia, sob o argumento de que a vida em sociedade não impõe aos indivíduos a 

obrigação de resposta a toda oferta que se Ihes faça; apesar disso, há duas correntes a 

atribuir valor ao silêncio: a primeira, sob o fùndamento de que o convívio social impõe o 

dever de manifestação, e a segunda, quando outras circunstâncias concorram para a 

interpretação da vontade abstencionista. A esta segunda corrente se filia Darcy Bessone, 

que adotando uma posição intermediária, contesta o princípio de que o silêncio conduza 

sempre à formação do contrato ou à responsabilidade civil8' . 

1. Negociações Preliminares 

Quando a proposta emanada do proponente (também 

chamado policitante) é aceita pela pessoa a quem foi dirigida (oblato),  considera-^^ 

celebrado o contrato. 

Entretanto, em muitos casos, o ajuste entre as partes é 

conseguido através de extensa negociação, chamada de fase pré-contratual, em que 0s 

interessados vão se acertando sobre as condições do negócio, até chegar a um acordo 

finalX2. 

80 Direito CJiviI, p. 57 
81 Do contrato: teoria geral, p. 12 1 
H2 Silvio Rodrigues, Direilo Civil, p. 59 



Pelo fato dessa fase não ter o condão de estabelecer 

qualquer laço convencional, pode qualquer das partes desistir do negócio caso não se 

tenha alcançado as condições que almejavag3. 

E mesmo quando as negociações envolvem um projeto ou 

minuta, ainda assim não há vinculação das pessoas, pois não raro a complexidade do 

negócio recomenda a presença de vários interessados, finalizando-se a contratação com a 

aquele que oferece as melhores condições84, como, por exemplo, na venda de um imóvel 

de alto luxo situado em bairro nobre e bem valorizado. 

Todavia, o abandono das negociações não pode ser 

arbitrário e injustificado, pois se elas geraram numa das partes uma expectativa de 

negócio que a tenha levado a realizar despesas e a abrir mãos de outros negócios 

importantes, a parte que abandonar as negociações poderá incorrer no dever de reparar 

tais 

Segundo a doutrina e a jurisprudência dominantes na 

Alemanha, as manifestações feitas no curso das negociações preliminares, assim como as 

informações sobre a possibilidade de contratar não constituem, via de regra, ofertas 

obrigatórias. Os prospectos de publicidade e os anúncios de jornal têm, por exemplo, no 

Direito alemão, mero caráter informativo, sendo, portanto, destituídos de força 

~ i n ~ ~ l a t ó r i ~ ~ ~ ,  posição que contrasta com as regras brasileiras do Código de Defesa do 

Consumidor. 

p p  

83 Idem, p. 60 
84 Caio Mário, Instituições de direito civil, p. 19 
85 Silvio Rodrigues, Direito Civil, p. 60 
86 Ana Paula Gambogi Carvalho, Contratos via intemet, p. 36 



O novo Código Civil, nos artigos 463 a 465, dispõe que, 

concluído o contrato preliminar com todos os requisitos essenciais ao contrato a ser 
celebrado, e desde que não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes poderá 

exigir a celebração do definitivo, assinando prazo a outra para que o efetive, ao fim do 

qual, não havendo providência, poderá pedir ao juiz que supra a vontade da parte 

inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar. 

2. Oferta ou proposta 

A oferta ou proposta, também chamada policitação, é a 

primeira fase do contrato, e expressa a declaração unilateral de vontade pela qual uma 
pessoa (proponente ou policitante) se dirige a outra (oblato), propondo as condições para 

a conclusão de um contrato. 

A proposta vincula o policitante aos termos dela, de acordo 

com o art. 1.080 do Código Civil, tendo em vista que ela provoca uma legítima 

expectativa junto à pessoa a quem é endereçada, de maneira que a possibilidade de retirar 

arbitrariamente a oferta representana uma fonte de insegurança, capaz de causar prejuízo . 

ao outro contratante que, de boa-fé, acreditou na seriedade da proposição87. 

Todavia, a obrigatofiedade da proposta deixa de existir se: 

a) feita sem prazo a uma pessoa presente 

não foi imediatamente aceita; 

87 silvio Roárigues, Direito Civil, p. 61 



b) feita sem prazo a pessoa ausente, tiver 

decorrido tempo suficiente (prazo 

moralgg) para chegar a resposta ao 

conhecimento do proponente; 

c) feita a pessoa ausente, não tiver sido 

expedida a resposta dentro do prazo dado; 

d) antes da resposta, ou simultaneamente a 

ela, chegar ao conhecimento da outra 

parte a retratação do proponente (Código 

Civil, artigo 1 .O8 1). 

Caio Mário distingue a proposta das negociações 

preliminares, afirmando que a proposta é o impulso decisivo para a celebração do 

contrato, exprimindo uma declaração de vontade definitiva, enquanto que as negociações 

não têm este carater, não passando de sondagens e projetos sem força obrigatória. A 

distinção, assim, leva em conta que somente a proposta é um elemento de formação da 

relação contratud, tem efeito jurídico especifico e é um negócio jurídico, condições que 
89 as negociações preliminares não preenchem . 

No direito demão a proposta ou oferta representa o primeiro 

passo concreto em direção a celebração do contrato, distinguindo-se das negociações 

preliminares, que são conversações prévias que não criam direitos nem obrigações. É uma 

declaração de vontade, unilateral e vinculatófia, que não pode mais ser revogada após 0 

seu recebimento pelo 

88 Caio Máno, Instituições de direito civil, p. 22 
89 Instituições de Direito Civil, p. 20 
90 Ana Paula Garnbogí Carvalho, Contratos via internet, p. 36 



Importante ressaltar que a lei considera presente a pessoa 

que contrata por meio de telefone, daí se podendo depreender que o negócio será também 

entre presentes quando realizado mediante aparelho de faxgl, ou pela Internet, em 

algumas situações que serãò objeto de tópico específico. 

3. Aceitação 

A aceitação consiste na formulação da vontade concordante 

do oblato, feita dentro do prazo e envolvendo adesão integral a proposta recebida92. 

A aceitação é sempre declaração receptícia de vontade; 

portanto, para ser eficaz, deve chegar ao conhecimento do proponente. O conhecimento 
' 

pelo proponente, todavia, não necessita ser efetivo, bastando seja provável, presumindo a 

lei o conhecimento quando há probalidade de que ocorra. Pela aceitação, o oblato exerce 

o direito potestativo de concluir o contrato 

Para que da aceitação decorram efeitos, é mister que ela seja 

formulada dentro do prazo concedido na oferta, e que corresponda a uma adesão integral 

a proposta94. 

Se for feita sob condição ou com novos elementos, a 

aceitação passa a equivaler a uma nova proposta (ou contra-proposta), resultando daí que 

o primeiro proponente recobra sua liberdade, só aceitando a contra-proposta se lhe 

convier (Código Civil, art. 1 .08319j. 

91 Silvio Rodrigues, Direito Civil, p. 62 
92 

- 

93 
Idem, p. 62 
Erica Brandini Barbagalo, Contratos eletrônicos, p. 20 - .  

94 Silvio Rodrigues, Direito Civil, p. 62 
95 idem, p. 63 



4. Momento da formação 

Quando o contrato é celebrado por meio de correspondência 

epistolar ou telegráfica, surge o problema de saber em que momento se dá a sua 

conclusão, pois disso podem decorrer diversas situações relacionadas aos efeitos do 

contrato. 

Segundo Caio Mário, há quatro teorias sobre o assunto96, 

(que Darcy Bessone prefere denominar de sistemas de conclusão do contrat~)'~: 

a) da informação ou cognição, que considera 

perfeito o contrato quando o proponente 

toma conhecimento da aceitação do 

oblato; 

b) da recepção, que entende celebrado o 

contrato quando o proponente recebe a 

resposta, mesmo que não a leia; 

c) da declaração ou da agnição, que dá por 

concluído o contrato no momento em que 

o oblato escreve a resposta dando a 

aceitação; 

d) da expedição, que afirma a celebração no 

instante em que a aceitação é expedida. 

96 Instituições de Direito Civil, p. 25 
97 Do contrato: teoria geral, p. 15 1 



O atual Código Civil adotou a teoria da expedição, 

conforme se infere do art. 1.086: 

"Os contratos por correspondência epistolar, 

ou telegráfica, tornam-se perfeitos desde que 

a aceitação é expedida, exceto: 

I - no caso do artigo antecedente; 

I1 - se o proponente se houver 

comprometido a esperar resposta: 

111 - se ela não chegar no prazo 

convencionado." 

No entanto, pela própria análise do texto em comento, 

observa-se que há situações em que são admitidas outras teorias. Na verdade, se tiver 

havido retratação oportuna do proponente, ou se a resposta do oblato não chegar ao 

proponente no prazo fixado, desfigura-se a teoria da expedição, ficando evidenciadaqa 

teoria da recepção ou da informação, o que, no entender de Caio Mário é um mal já que a 

imprecisão doutrinária na fixação do conceito perturba a boa aplicação dos 
' 

~rans~ortando-se esse conceito para o contrato celebrado no 

ambiente virtual, se ele é celebrado através de mensagem enviada pelo e-mail, e esta 

chega corretamente ao proponente contendo a aceitação, então considera-se o contrato 

celebrado no instante de sua expedição. Na hipótese, porém, de ocorrer um erro ou 

qualquer outro problema na transmissão e a mensagem não chegue ao destinatário, então 
99 

o contrato não se aperfeiçoa . 

98 Instituições de Direito Civil, p. 25 
99 Ana Paula Gambogi Carvalho, Obra citada , P. 81 



De qualquer modo, em relação aos contratos eletrônicos isso 

parece que não terá muita importância, até porque, como será visto, praticamente não 

haverá campo para aplicação de uma ou de outra teoria, considerando que no ambiente 

virtual o relacionamento, seja entre presentes, ou não, é quase sempre aperfeiçoado em 

poucos segundos. 



VI. A FUNÇAO SOCIAL DO CONTRATO 

O Homem busca satisfazer suas necessidades de duas 

formas, a primeira, já muito escassa, através da aquisição originária de bens, como a 

ocupação de coisas abandonadas, através de instrumentalização jurídica realizada no 

âmbito do Direito das Coisas (Real), e a segunda, por intermédio da aquisição derivada, 

em que alguém se dispõe a realizar uma troca de bens e serviços com outro. Esta segunda 

forma é instmmentalizada no Direito das Obrigações, e concretizada através do 

contratoloO. 

Assim, o contrato é o instrumento que aproxima dois pelos 

extremos do fenômeno econômico: produção e consumo, sendo impossível imaginar a 

sobrevivência das nações sem o exercício permanente da atividade contrat~al'~', : 
principalmente diante do fenômeno da globalização, que por sua vez tem sofrido o 

avanço de um novo e surpreendente fenômeno, o da informação em tempo real. 

Por outro lado, já não mais se concebe hoje a posição 

individualista, baseada no contratualismo tradicional, pois sendo o contrato um derivado 

do direito de propriedade, e tendo em vista que já se consolidou a tese de que o direito de 

propriedade está condicionado ao interesse coletivo, do contrato também deve se esperar 

sua conformidade aos interesses maiores da sociedade, não tendo mais lugar para o 

individualismo desenfreado que provocou tantos abusos no passado, praticados contra 0s 

que não tinham condições de barganha1". 

O novo Código Civil, a entrar em vigor em 11.02.2003, 

dispõe no seu artigo 421 que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites 

da fùnção social do contrato. 

1 0 0  
W o  Aguiar Moura, Função social do contrato, p. 247 

1 o 1  idem, p. 248 
'O2 idem, p. 249 



Comentando este artigo, quando a lei ainda estava na forma 

de projeto, Fernando Noronha salientava que a função social do contrato certamente não 

iria ser instituída por ele, pois, não era crível afirmar que os contratos anteriores a data 

da sua entrada em vigor não tinham função social. Nem a função social do contrato era 

descoberta do então Projeto, nem era privativa dos contratos, já que todo direito tem uma 

função social, que dispensa referência expressa. Reportando-se, por isso, ao escólio de 

Miguel Reale, Noronha afirma que o reconhecimento da fùnção social do contrato é 

mero corolário dos imperativos constitucionais relativos a função social da propriedade e 

da justiça que deve presidir a ordem econômica 'O3. 

A finalidade do contrato é bem mais ampla do que a de dar 

estabilidade e segurança aos negócios jurídicos objetivados pelas partes, pois o direito 

moderno faz do contrato um instrumento balanceador da distribuição e circulação de 

riquezas, razão pela qual dele se utiliza o Estado como instrumento de política social e 

econ~mica '~~.  

Louvando-se no ensinamento de Messineo, Silvio Rodrigues 

lembra que o contrato exerce a função de ser o centro da vida dos negócios, 

transformando-se em instrumento prático que realiza o mister de harmonizar interesses 

não coincidenteslo5. 

Voltando ao início desse tópico, o mundo moderno é o 

mundo do contrato, e a vida moderna o é também, e em tão alta escala que, se fosse 

abolida a relação contratual, a conseqüência seria a estagnação da vida social, fazendo 

com que a economia estancasse suas atividades. Mas, ao lado da questão econômica, o 

contrato tem dupla função social, a primeira, civilizadora, e educativa, de aproximar os 

homens e de abater suas diferenças, fazendo com que dois indivíduos que contratam, 

mesmo que-não se estimem, venham a se respeitar, e a segunda, que consiste na 

'O3 Femnando Noronha, Obra citada, p. 83 
104 Reynaldo Ribeiro Daiuto, Obra citada, p. 29/30 
'O5 Direito Civil, p. 10 



afirmação de maior individualidade humana, fazendo com que aquele que contrata projete 

na avença algo de sua personalidade106. 

A sociedade hoje é hgaz e consumista, e procura 

principalmente bens e serviços que sejam imediatamente consumíveis, tornando a maioria 

das coisas descartável. Influenciadas pela mídia e pelo marketing, as pessoas acabam se 

massificando, entrando na ânsia de consumir sempre mais e mais, e nesse contexto, o 

contratante individual, tratado como consumidor, consegue ser, na sociedade capitalista, a 

pessoa mais importante e, paradoxalmente, mais desprotegida na relação negociallo7. 

Pode-se, assim, definir a função social do contrato, como 

sendo a proteção conferida pelo ordenamento jurídico aos pobres, aos desamparados, aos 

desfavorecidos mediante adoção de ~ ~ t 1 5 i o s  que favoreçam uma repartição mais 

equilibrada das riquezas, em que 0 Estado tem o dever de zelar pela liberdade e pela 

igualdade dos indivíduos; em suma, é o objetivo do ordenamento jurídico de conferir aos 

contratantes medidas ou mecanismos jurídicos capazes de coibir qualquer desigualdade 

dentro da relação contratua1 '". 

Nos últimos tempos vários momentos da mais absoluta 

ausência da função social do contrato têm sido verificados, e isso quase sempre por força . 

da ação, ou da omissão, do Estado. Mnando Noronha chama a atenção para o fato de 

que a função social do contrato foi esquecida durante muito tempo, e negligenciada 

sobretudo durante o de exacerbado individualismo do século XIX, em que se fez 

elevado culto da autonomia da vontade109. 

106 Caio ~ á r i o ,  ~nstituiçõe~ de direito civil, P. 415 
107 Silvio Venosa, Obra citada, p. 332 
'O8 Carlos Alberto Ferreira, 0 direito dos contratos e seusprinc@iosfindamenrais, p. 1 12 
109 Idem, p. 87 - 



Esse quadro, na visão de Carlos Alberto Ferreira, parece não 

ter se modificado nos tempos atuais, pois desde O catastrófico "plano cruzado", posto em 

prática no início do governo do Presidente José Sarney, passando pelo famigerado plano 

u~ollor,7 - que promoveu uma violenta invasão no direito de propriedade ao decretar um 

verdadeiro confisco nos recursos financeiros da população - tem havido sucessivos 

exemplos de violação à função social do contrato1 'O. 

Acrescenta Ricardo Lorenzetti que o contrato atual não pode 

ser tratado como um assunto individual, uma vez que tem passado a ser uma instituição 

social que não afeta somente os interesses dos contratantes; a sociedade, representada 

pelo Estado e outras entidades soberanas, tem O dever de controle de uma parte essencial 

do Direito Contratual. Por isso, a sociedade interessa que existam bons contratantes, pois 

isso cria um novo espírito contratua1 que pode ser denominado "princípio de: 

sociabilidade" ' ". 

A função social do contrato, tem, dessa forma, um relevante 

papel na defesa da parte sempre mais fraca na relação, representada pela grande maioria 

dos indivíduos - trabalhadores, consumidores e pequenos e micro-empresários -, que não 

teria condições de se impor em pé de igualdade com a Parte mais forte - a do capitalista - 

e de manifestar a sua vontade de forma livre e desvinculada das pressões econômicas que - 

os novos tempos exercem. 

Mas é certo, também, que esse conceito não pode ser visto 

sob a ótica de que o melhor remédio é desprestigiar a parte mais forte na relação, pois, 

acima de tudo, não se pode esquecer que 0 contrato foi celebrado pela livre manifestação 

de vontade das partes, cabendo repetir que 0 "contrato só é bom se é bom para as duas 

partesv. De ninguém escapa a lembrança dos terríveis dias do inicio do "plano cruzadon 

quando o Estado, na tentativa de impor regras no mercado de consumo, visando 

estabilizar a oferta e a procura de produtos, acabou Por Provocar um verdadeiro caos na 

110 Direito civil constitucional, p. 1 13 
111 Fundamentos do direito privado, P. 550 



maioria da população, de mais baixa renda, que oprimida, indefesa, e desorientada, e sem 

possibilidades de pagar "ágio", ficou durante vários meses a mercê dos inescrupulosos, 

enfrentando filas para adquirir carne, arroz, óleo, cerveja, e uma grande infinidade de 

outros produtos. 

Não se pode deixar de reconhecer que ainda hoje se 

verificam situações onde a função social do contrato simplesmente é relegada. 

Exemplo claro tem sido a relutância dos bancos em acatar as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, sob a alegação de que suas operações de 

crédito não se inserem no conceito de consumo - pretensão que encontrou firme 

resistência no Professor Nelson Nery Júnior, que com a autoridade de um dos autores do 

anteprojeto do Código, foi enfático ao afirmar que ela significa um verdadeiro casuismo, 

já que todos 0s contratos celebrados com 0s bancos são de consumo e estão sujeitos ao 

regime jurídico do CDC 12. 

Recentemente, a edição da Medida Provisória no 1925 

trouxe mais uma clara demonstração de submissão do Poder Executivo ao grande poder 

de pressão exercido pelos banqueiros. Indigitada MP criou a "cédula de crédito bancário7,, 

título executivo extra-judicial que representa dívida liquida, certa e exigível, e que poderá . 

ser emitido pela instituição financeira Para a cobrança de valores de operaç6es onundas 

de crédito em conta corrente - cheque especial, financiamentos imobiliários, etc. N~ 

cálculo dessa dívida, poderá a instituição fil'lanceira lXcOrrer as malfadadas 'planilhas 

internas7>, que, como é sabido, não respeitam parhetros oficiais de inflação. 

 adro não menos pior se verifica em relação aos juros 

cobrados pelos bancos, os quais, segundo a Constituição7 não poderiam exceder a 12% ao 

ano Nesse caso também o STF, na contramão da doutrina dominante, tem decidido que a 

norma constimcional n3o é é~to-aplicável7 e que7 Por isso7 podem 0s bancos estabelecer 

112 c6dig0 de d-fesa do comentado pelos autores do anteprojeto, p. 458-466 



livremente a taxa de juros que vão aplicar"'. Mais grave do que a posição do Judiciário, 

porém, tem sido a postura do Poder Legislativo, que vem se omitindo na votação de 

matéria tendente a tornar efetivo, através de lei, o mandamento constitucional. 

Outro exemplo - talvez o mais gritante - da antítese da 

função social do contrato, está no Decreto-lei 91 1/69 que trata do processo de alienação 

fiduciária em garantia, e que hoje é utilizado, quase que exclusivamente, no 

financiamento de veículos a consumidor final, permitindo ao credor apreender o bem e 

vendê-lo a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, em caso de inadimplência do devedor, 

mesmo que a maior parte do preço financiado tenha sido paga. 

Esse dispositivo, apesar de ter provocado longa e 

contundente crítica de Waldirio ~ u l ~ a r e l l i " ~ ,  por ferir preceitos constitucionais e 

tratados internacionais, continua sendo normalmente aplicado pelas financeiras. 

Outro exemplo da ausência da fùnção social do contrato - 

talvez o de maior repercussão social - está nos contratos de financiamento para aquisição 

da "casa própria", fiscalizados pelo Sistema Financeiro da Habitação, e normalmente 

H 3  Ementáno STF no 2040-10 (RE!/AI-332.307-7-SP-DJ. 24.08.200 1, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
114 Contratos mercantis, p. 307-308 - "constitui-se numa fórmula engendrada para reforçar as garantias 

dos jnanciamentos realizados através de sociedades financeiras, para as quais não eram bastante as 
tradicionais garantias asseguradas pelo penhor ou pela venda com resewa de domínio. Na verdade - não 
obstante podendo até admitir-se como válidas (0 que não são) as razões invocadas para j&ijcar a 
conformação desse instituto entre nós - O que ocorreu foi um acentuado refirço da garantia nas operações 
com asjnanceiras, chegando-se ao extremo de considerar o simples comprador de uma mercadoria a 
crédito como DEPOSITARIO e, como tal, se inadimplente, levá-lo a prisão, e ainda (O que só 
excepciona[mente se admite no penhor) de poder a sai disant credora financeira) vender o bem, 
particularmente, pagando-se da dívida e devolvendo o restante (0 que é bem raro ocorrer, por óbvio). D~ 
posse de ta[ mecanismo jurídico (posto que 0 é integralmente, na correspondência do concei&ado por 
Ripert e por Ascarelli), as sociedades.financeiras, atribuindo-se a exclusividade do seu uso, a ~ i o n a m - ~ ~  em 
toda a sua intensjdade, posto que lhes confere vários tipos de ações, que elas, a seu alvedrio e a seu 
talante, escolhem a que melhor couber na oportunidade, Para sempre se ressarcir, jamais perdendo, do que 
resulta que, neste país, a atividade do crédito - ao contrário do que ocorre no resto do mundo - passa a 
ser uma atjvidade em que não há risco para o banqueiro; mesmo que Para tanto tivesse sido necessário 
escavar, desenterrando o esquecido instituto dajd*cia, na sua ProJeção de propriedade e de garantia" 



utilizados pela população de mais baixa renda. 

As regras desses financiamentos eram impostas pelos 

bancos participantes, em' típicos contratos de adesão que não permitiam qualquer 

manifestação do financiado, e isso gerava situações de graves distorções entre as 

condições vigentes no momento da celebração e as que se verificavam a posteriori, em 

decorrência das cláusulas de reajuste, dando causa a milhares de casos de inadimplência e 

fazendo com que muitos perdessem seus imóveis residenciais. 

O reconhecimento dessa anomalia, que durante décadas 

afligiu milhares de financiados, só veio a ocorrer no Judiciário, e ainda assim após a 

criação do Superior Tribunal de Justiça, que invocando os princípios da transparência, da 

boa-fé e da equidade passou a considerar sem eficácia e efetividade cláusula contratua1 

que implicasse em reajustar o saldo devedor e as prestações mensais assumidas pelo'. 

mutuário pelos índices aplicados às cadernetas de poupança, adotando-se, 

consequentemente a imperatividade e obrigatoriedade do Plano de Equivalência 

~ a l ~ r i ~ l ' l ' ,  fundamentando o relator, O seu voto, no fato de que a cláusula não podia ser 

considerada e eficaz por integrar contrato de adesão e ter, consquentemente, sido 

imposta com abuso de poder econômico. 

por isso, é importante a observação de Fernando Noronha, 

de que, em rigor, mesmo ao tempo do individualismo liberal não se negava ao contrato 

uma função social; o que acontecia era apenas acreditar-se que a livre atuação das partes 

resultava necessariamente no bem de todos. A apreciação do interesse do credor em 

termos exclusivamente subjetivistas era o caminho para realizar a função social dos 

contratos Hoje, perdida a ilusão de que O livre jogo dos egoísmos individuais resulta no 

''bem de todos e felicidade geral", a função social tinha necessariamente de ser repensada. 

Oportuna também a observação de que é Com fundamento na própria função social do 

contrato que a justiça é chamada a intervir quando são verificadas situações que 

justificam a revisão judicial dos contratos, com base na alteração das circunstâncias que 

l 5  Resp no 85521-PR-(96.0001473-6) 1' T- j.29.04.96, Rel. Min. José Delgado 



envolveram a sua celebração, quando são invocadas as teorias da imprevisão e da base 

negocia] ' ' 6 .  

A idéia de função social do contrato foi moldada pela 

Constituição, ao estatuir que um dos fundamentos da República é exatamente o valor 

social da livre iniciativa (art. 1°, inc. IV), daí se extraindo que não se pode mais ver o 

contrato como algo que interessa apenas as partes, pois do contrário se voltaria ao 

capitalismo selvagem, em que a vitória é dada justamente aos menos escrupuiosos. É 

preciso que haja harmonia entre os interesses e liberdades individuais e a solidariedade 

~ocial"~. 

E o que se esperar dos novos tempos, em que o computador 

tende a se transformar no monopolizador de grande parte das tradicionais formas de 

relacionamento, notadamente as que envolvem negócios jurídicos, transformando-as em 

negócios virtuais. Será possível que a função social do contrato ainda prevaleça na nova 

modalidade de contratação eletrônica? 

1. O equilíbrio contratual 

O ~rincipio da autonomia da vontade parte do pressuposto 

de que 0s contratantes se encontram em pé de igualdade, 0 que nem sempre é verdadeiro, 

pois a igualdade reinante no contrato é puramente teórica e, via de regra, enquanto o 

contratante mais fraco no mais das vezes não pode fugir à necessidade de contratar, o 

contratante mais forte leva uma Sensível vantagem, Por ser ele quem impõe as condições 

do negócio"*. 

116 O Direito dos Contratos e seus principios.fundamentais, p. 85 
117 Antonio Junqueira de Azevedo, Princípios do novo direito contratual, p 116 
118 Silvio Rodrigues, Direito Civil, p. 18 



A fùnção social do contrato implica, por isso, na 

necessidade de revisão das condições do contrato de execução continuada, quando elas se 

tornam excessivamente onerosas em face da alteração das circunstâncias do tempo em 

que o contrato foi celebrado. 

O fato de nosso atual Código Civil não prever a revisão, 

ainda provocava um certo acanhamento na sua aplicação, apesar de que, de longa data, já 

havia manifestações doutrinárias em favor da teoria. 

E foi exatamente essa tendência inovadora da doutrina, 

aliada à avançada inteligência do coordenador da comissão de juristas encarregada da 

elaboração do anteprojeto do Código Civil, que acabou refletindo de maneira marcante 

na tentativa de se estabelecer a imprevisão na legislação brasileira, o que acabou 

ocorrendo recentemente, quando da convolação do projeto na lei no 10.406, de ' 

10.01.2002, que em três artigos contempla a possibilidade de resolução do contrato por 

onerosidade excessiva. 

Art. 478. Nos contratos de execução 

continuada ou diferida, se a prestação de 

uma das partes se tornar excessivamente 

onerosa, com extrema vantagem para a 

outra, em virtude de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, poderá o 

devedor pedir a resolução do contrato. Os 

efeitos da sentença, que a decretar, 

retroagrrão a data da citação. 

Art. 479. A resolução poderá ser evitoda, 

oferecendo-se o réu a mod@car 

eqüitativamente as condições do contrato. 



Art. 480. Se no contrato as obrigações 

couberem a apenas uma das partes, poderá 

ela pleitear que a sua prestação seja 

reduzida, ou alterado o modo de executá-la, 

a.fim de evitar a onerosidade excessiva. 

Tais dispositivos permitem consolidar a função social do 

contrato, e, inobstante haja receio de que venham a ser utilizados em grande escala e de 

forma deturpada por contratantes inescmpulosos e ávidos por aplicar o "calote", não se 

pode negar o avanço e os beneficios que poderão promover no campo do Direito 

Contratual. 

Detalhe bem observado por Silvio Venosa é o de que, com a 

regra do artigo 479 supra, copiada do modelo italiano e já adotada pelos Códigos Civis da 

Argentina e de Portugal, o réu poderá evitar a resolução do contrato, e, evidentemente, 

provocar a extinção do feito sem maiores delongas, se concordar com a modificação 

equitativa do contrato, para a sua manutenção e aproveitamento. Estará aberta, portanto, 

a para que as próprias partes Conciliem Seus  interesse^'^^. 

Não se pode deixar sem registro o fato de que, 

anteriormente ao novo Código Civil, um expressivo avanço já tinha ocorrido com a 

edição, em 1990, do Código de Defesa do Consumidor, que dentre várias inovações, 

trouxe um importante dispositivo que permite a modificação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supemenientes 

que as torne excessivamente onerosas ao consumidor (aitigo bO, V). 0 que há de inovador 

no preceito 6 que a revisão independe de ser imprevisível O fato superveniente que tornou 

excessivamente onerosa a prestação do 

- 

'I9 Teoria Geral dos Contratos, p. 9 1. 
120 Silvio Rodrigues, Direito Civil, P. 24 



Do CDC merecem destaque, também, os dispositivos que 

prevêem a possibilidade de descumprimento do contrato, por parte do consumidor, se 

não lhe for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu 

sentido e alcance (art. 46), e assim também a de considerar nulas de pleno direito as 

cláusulas contratuais, relativas ao fornecimento de produtos e serviços, que forem 

interpretadas como abusivas (art. 5 1). 

E também da regra contida no art. 53 do Código de Defesa 

do Consumidor pode-se extrair a fùnção social do contrato, em razão da tutela contratua] 

a que visa a lei. O referido dispositivo estabelece que nos contratos de compra e venda de 

móveis e imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações 

fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que 

estabeleçam a perda total das prestações pagas em beneficio do credor que, em razão do 

inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Esse 

dispositivo revela a fùnção social do contrato, porque garante-se ao devedor, prejudicado 

por sua inadimplência, a devolução daquilo que desembolsou e a restauração de seu 

patrimônio121. 

Segundo Darcy Bessone, predomina entre alguns o 

entendimento de que devem ser excluídos do âmbito da teoria da imprevisão os contratos 

aleatórios e, segundo outra corrente, também 0s especulativos, parecendo, contudo, que a 

razão está com os que entendem que mesmo a tais contratos deve ser aplicada a teoria, 

porque, se repousa sobre a imprevisibilidade, as áleas e a especulação se comportam, 

igualmente, dentro de certos limites de previsão, além dos quais as partes nada percebem, 

desde que as variações não podem ser concebidas como infinitas1". 

I*' Carlos Alberto Femeira, Obra citada, p. 1 18. 
I z 2  Do contrato: teorla geral, p. 223 



2. Contrato de adesão 

A função social do contrato aparenta ter sua aplicação 

colocada em dúvida quando se está diante do contrato "de adesão7', em que uma das 

partes tem de aceitar, em bloco, as cláusulas estabelecidas pela outra, aderindo a uma 

situação contratua1 que encontra definida em todos os seus termos, e manifestando o 

consentimento pela simples adesão a conteúdo preestabelecido da relação jurídica123. 

Apesar da sua estrutura não se enquadrar no esquema 

clássico do contrato, e de, a primeira vista, não se mostrar compatível com a função social 

que se busca nos contratos, a verdade é que, no mundo globalizado de hoje, onde a 

massificação do consumo, de produtos, serviços e informações não permite que a vontade 

individual seja declarada em cada relação contratua1 que se apresenta, o contrato de 

adesão tem sido utilizado em larga escala. 

Sobre esse tipo de contrato, duas teorias se posicionam: a 

contratualista, clássica, que vê na adesão um momento do iter formativo do acordo de 

vontades, reconhecendo, assim, a coexistência de duas vontades que se fundam, e a 

anticontratualista, para quem a adesão a um ato unilateral prévio não lhe afeta a natureza, 

nem o priva da unilateralidade originária, apenas lhe permite entrar em vigor, ou produzir 

e-itos  concreto^'^^. 

O professor Luís da Cunha Gonçalves não simpatiza com o 

seu enquadramento como contrato, afirmando que 0s chamados serviços públicos, as 

companhias de seguro, as fornecedoras de água, gás e eletricidade, os grandes armazéns, 

0s teatros, hotéis e bancos, etc., encontram-se em estado de oferta permanente de contrato 

ao público, a que estas ofertas não são, em geral, proposta de contrato; são imposições, 

123 Orlando Gomes, Contratos, p. 109 
'24 Darcy Bessone, Do contrato: teoria geral, p. 59 



porque as suas cláusulas não podem ser discutidas e alteradas; não são admissíveis 

contrapropostas; e as aceitações têm de ser imediatas ou in~tantâneasl~~. 

Nessa linha de raciocínio, Darcy Bessone invoca o 

dirigismo contratual, ao afirmar que nos contratos com poderosas organizações de 

transporte e fornecimento de luz, água, gás, telefone, a clientela não terá meios de se 

resguardar de condições porventura demasiado rigorosas, e que em todos estes casos, 

como em muitos outros, a liberdade será de um s6 dos contratantes e facilmente se 

transformará em tirania1'! 

Orlando Gomes parece explicar esta posição, ao afirmar que 

o que distingue o contrato de adesão é exatamente a imposição da vontade de um dos 

contratantes a do outro. Ele concorda que, por isso, há de se reconhecer na figura do, 

contrato de adesão uma deformação da estrutura do contratolZ7, motivo pelo qual muitos 

juristas defendem tratar-se de negócio unilateral, recusando-se, portanto, a admitir sua 

natureza contratual.'28. Essa modalidade não resistiria, assim, a uma explicação dentro 

dos princípios tradicionais do direito contratuall". 

Waldirio Bulgarelli, entretanto, diverge, pois, embora 

afirme que o contrato de adesão constitui-se numa simples fórmula técnica de 

consentimento, entende que nesse tipo de contrato não se considera abalada a autonomia 

da vontade, pois que o contratante aderente, em regra, pode inteirar-se do conteúdo, antes 

de sua adesão130. 

125 Dos contratos em especial, p. 13 
126 Do contrato: teoria geral, p. 34 
'27 Contratos, p. 109 
128 Contratos, p. 122 
129 Silvio Venosa, obra citada, p. 342 
130 Contratos mercantis, p. 99 



A pergunta que se coloca é se o simples fato de inteirar-se 

do conteúdo será suficiente para suprir a manifestação de vontade. A esmagadora maioria 

das milhares de pessoas que tomam ônibus urbano com certeza responderia em sentido 

contrário, pois, não tendo possibilidades de modificar as condições unilateralmente 

impostas pela empresa transportadora, de que valeria conhecer tais condições e manifestar 

discordância em relação a elas. 

A cobrança do chamado "seguro obrigatório" é outra clara 

demonstração da deturpação do conceito de contrato. Sendo imposto unilateralmente 

pelo governo, em favor das seguradoras, e não sendo oferecida ao "segurado" a 

oportunidade de optar por um seguro facultativo, muito mais abrangente em termos de 

cobertura, estando ausentes os princípios da autonomia da vontade e do consensualismo, 

a "adesão" ao contrato de seguro não passa de mera figuração. 

A imposição de um prêmio que, se não pago, não permite a 

renovação da licença de trânsito do veículo, não permite qualquer contraposição. A 

definição desse encargo, pela forma com que ele é cobrado, estaria melhor enquadrada na 

categoia de tributo, se é que aí não estaria ferindo, também, princípios tributários. N ~ O  

há parte contratante, mas sim, contribuinte. 

Estando, destarte, a função social do contrato ligada ao 

princípio do consensualismo, representada na afirmação de maior individualidade 

humanal3l, o contrato de adesão dificilmente conseguiria enquadrar-se nessa 

concepção, pois o que ocorre na maioria dos contratos dessa natureza é que 0s 

"aderentes" nunca aprovam as condições que são impostas pelo fornecedor. 

É importante registrar que, no ambiente virtual a maioria 

dos contratos eletrijnicos é celebrada sem que o usuário possa discutir as condições da 

avença, devendo aderir a elas sob pena do negócio não Se realizar, sendo sua única opção 

13' Caio Máno, Instituições de direito civil, p. 5 



a de " ~ l i c a r ~ ~  na tela, aceitando ou não o negócio tal como proposto. Como regra não 

haverá margem para negociação, pois as propostas virão em forma de "pacotes", sendo 

exatarnente esse o segredo do fornecedor para auferir boa margem de lucro em suas 

vendas. A função social do contrato eletrônico parece, por isso, estar bastante ameaçada. 



As inovações tecnológicas verificadas nos campos da 

informática e das telecomunicações, principalmente a partir da década de setenta, 

trouxeram uma série de implicações, notadamente nos setores econômicos, com grande e 

imediatas repercussões para toda a sociedade de consumo. 

As principais n8o ocorreram no campo físico - hardwme -, 

e sim no campo intelectual - sofmare - e, principalmente, no campo virtual (Internet), 

onde a tecnologia digital, pela velocidade que imprime a informação, passou a ditar o 

tom do mercado, provocando O que se tem chamado por alguns de uma terceira revolução 

- da informação. A era da informação, Como preferem outros. 

A Internet vem surpreendendo pela velocidade imprimida a 
comunicação, e seu avanço e utilização não têm encontrado limites, principalmente nos 

últimos seis anos, quando intensificaram-se as oportunidades de acesso, devido às 

facilidades proporcionadas pelas novas tecnologias incorporadas tanto na área de 

computação como na área de telefonia, cenário para um casamento perfeito que resultou 

na telemática. 

Nos Estados Unidos O comércio eletrônico (e-fomerce) 

movimentou, em 2000, US$ 28 bilhões, consumidos, pfincipalmente, em compras de 

passagens áereas, computadores e reservas em hotéis, realizadas através de contratos 

eletronicos em POUCOS segundos'32. Bem por isso, buscou-se sua 

regulamentação, ocorrida com a aprovação de lei Para uniformização das transações 

eletronicas Uniform Eletronic Transactions Act, que entrou em vigor em 10 de janeiro de 

2000 concedendo à assinatura digital 0s n~~smos  efeitos legais da assinatura em papel e 

'32 Internet - Tecnologia da úifomção - OESP, 15.02.200 1 



sendo, assim, responsável pela desvinculação da tradicional exigibilidade de documento 

em papel133. 

A cada dia que passa nota-se que essa febre tende a se 

alastrar, trazendo ao jurista e aos operadores do direito o desafio de adequar todo esse 

emaranhado técnico ao ordenamento jurídico, de forma a evitar que ele não venha a se 

transformar num verdadeiro "Cavalo de Tróia7'. 

Basicamente, dois tipos de contrato movimentam o 

comércio eletrônico - e-commerce. 0 primeiro, chamado de business-to-business - B2B, 

tem sido utilizado em larga escala nos negócios realizados entre comerciantes, 

principalmente envolvendo a compra e venda de mercadorias, produtos e serviços. O 

segundo tipo é o chamado busine~s-to-~onsumer - B2C, utilizado nas relações entre 

fornecedores e consumidores. NO primeiro tipo, normalmente o objeto envolve 

situação de meio, que vai dar margem a novas negociações, estas sim, já no âmbito do 

segundo tipo de contrato, cujo objeto envolve uma situação de fim, ou seja, alcança o 

consumidor, final da cadeia econ~mical~~.  

A nova fronteira dos negócios virtuais divide-se em três 

grandes o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços na própria 

Internet, corno por exemplo, 0s serviços de noticias, de corretagem, de venda de 

programas, &c., o fornecimento de produtos ou serviços a Serem entregues ou prestados 

fora da Rede e, por fim, as transferências de 

133 G~~~~~ Testa con& ~ s ~ e c t o s  juri'dicos da Internet, p. 42 
134 M ~ * ~ , ~  Mafie, ~ ~ l j ~ a b j l i d a d e  do CDC nos contratos de e-commerce, p. 30 

Regis Magalhães Soares de @elibZ, Assinah«il digital e O tabelião virtual, p. 374 



1. Aspectos técnicos da Internet 

A conexão do computador, equipado com um "modem", à 

Internet, dá-se através de um provedor de acesso (conhecido também pela sigla ISP - 

Interne1 Sewice Provider) - empresas ou instituições que mantêm computadores ligados 

à Internet e que colocam à disposição de usuários esse acesso, através de um 

equipamento chamado servidor. Assim, O usuário conecta o seu computador via rede 

telefonica, ao servidor, e este, após confirmar que o usuário consta de seus cadastros, 

interliga-o à ~nternetl)~. 

Os provedores de acesso recebem números de identificação, 

chamados de endereços de IP - Intemet Protocol. Para a conexão de um usuário à 

Intemet, o provedor atribui-lhe um dos endereços de IP de que dispõe, e que fica 

registrado nos sistemas do provedor de acesso durante todo o tempo em que o usuário 

permanecer conectado a rede. Esse número acompanha a trajetória que o usuário traça na 

rede, possibilitando ao provedor identificar 0 momento em que o usuário conectou-se e 

desconectou-se137. 

A Internet é uma imensa rede que liga elevado número de 

computadores em todo o planeta, através de ligações que surgem de várias maneiras: 

redes telefonicas, cabos e satélites. Ou seja, é a união da enorme capacidade de cada 

computador de conter e fornecer Uma infinidade de informações, com a velocidade de 

transmissão pelo notável avanço dos meios de 

Para que seja possível essa interligação, é necessário ter em 

comum os mesmos ~adrões de transmissão de dados, 0s chamados protocolos, sendo o 

'36 Enca Brandini Barbagalo, Contratos eletrônicos, p. 3 I 
'37 Idem, p. 3 1 
I3"iliane Minardi paesani, Direito e Internet, p. 27 



mais conhecido deles o TCPAP (Transmission Confrol Protocol/lnternet Protocol - 

Protocolo de Controle de ~ransmissão)'~~. 

O acesso a Internet, hoje, ganhou tais foros de popularidade 

- devido, principalmente, ao baixo custo de manutenção (há até provedores grátis) e da 

estrutura (hardware) necessária (preço de computadores, hoje, equivale a da metade de 

quando a "moda7' foi lançada) - , que frequentemente o termo "rede de computadores" é 

confùndido com a própria Internet, o que não corresponde a verdade, uma vez que, além 

da Internet, há outras redes de computadores - não necessariamente tão populares, que 

também viabilizam a comunicação em tempo real, incluindo-se a celebração de contratos. 

São inúmeros os campos de atividades interligados pela 

Intemet, e incontáveis os benefícios que ela está trazendo aos mais diversos setores, da. 

economia, da educação, da política, da administração pública, da tecnologia de ponta,: 

sendo interessante citar, até mesmo, o alcance que esse recurso vem ganhando junto ao 

Poder ~ ~ d i ~ i á r i o ' ~ ~ .  Evidentemente que a ênfase, nesse particular, não se refere apenas a 
estrutura de informatização do Poder Judiciário, mas, principalmente, a possibilidade e 

necessidade de dotar o Judiciário de pessoal técnico capaz de realizar perícias em provas 

virtuais, que serão de suma importância no convencimento acerca da convalidação ou não 

dos contratos celebrados eletronicamente. 

139 Angelo volpi Neto, Comércio Eletrônico, P. 26 
140 A Justiça Brasileira, em 2001, deve Sah, literalmente, do século passado, em termos de infoMtica. 

da Portana 15612000 o STF criando a INFOJUS - Rede Informhtica do Poder Judiciário - 
destinada a interligar todas as Unidades e instância da Justi- no país. A Corte terá um link exclusivo via 
Embratel, com todos 0s sinais transmitidos por meio digital ou fibra 6 t h .  Em vários Estados, tal como no 
Cead, Santa atarina, Rio Grande do Sul, jh 6 Wssivel a intcrli~pi@o através dc link de satdlite ou 
Intemet, já sendo possível a consulta &reta do advogado ou de qualquer usuhio do andamento dos feitos na 
Justiça Federal de V ~ O S  EMOS. A videoconferênci% da qual se permite que O lntelTogatófio seja 
feito à d i w i a  com sons e imagens ao vivo, jh 6 uma realidade em diversos paises, fais mmo l u a ,  
rnglatem, Argentina e pom@ (Consultor Jurídico. 16.04.2001 - www.coniur.com.~r., n. 4 106 e 4 154). 
Parece não haver dúvidas de que muito em breve será Wssivel a ~a l imção  de iitos processuais via Intcmct 
(a exemplo do que jh ocorreu na 1" Vara Civel do Foro Regional da em Sã0 Paulo, onde o juiz acatou 
petição enviada pela Internet, e iia 1' Vara C- de onde & ~ O U - S ~  a primeira experiência 



2. Aspectos jurídicos da Internet 

A primeira vista, tem-se a nítida sensação de que a Internet 

é "terra de ninguém". Nada a regula, nem existe viabilidade de controle sobre uma rede 

que alcança toda a face do planeta, e que vai aos mais distantes lugares, o que dificulta a 

prática efetiva da jurisdição quando direitos são violados. A Internet estabelece relações 

interpessoais e, em sendo assim, os conflitos são inevitáveis. Para garantir a solução de 

todos eles, seria necessária uma quase impossível regulamentação universal, porque o 

contato envolve pessoas de países diversos e diferentes. Por isso, o Direito interno de 

cada país deve proceder a regulamentação do USO da Internet, disciplinando sobre 

condutas que sejam criminosas e delimitando responsabilidades de provedores e outros 

envolvidos na Rede sem, porém, permitir que o Estado se intrometa a ponto de tornar o 

acesso mais dificil, perdendo o caráter da ~niver~alidade"'. 

Com muita frequência têm sido utilizados, em matérias 

versando sobre temas envolvendo Internet e Direito, termos como direito informático7 

direito cibernética, direito telemático, direito do espaço virtual e outros semelhantes, para 

denominar essa nova área especializada que vem ascendendo ao cenário jurídico. 

0 Direito, como os outros âmbitos da atividade humana, 

recebe forte impacto dos avanços científicos e tecnológicos do S ~ C U ~ O ,  que se traduzem 

em uma nova a qual O ordenamento jurídico não deve permanecer alheiolq. 

por isso, há quem, de fato, defenda a necessidade de se 

criar uma disciplina autÔnoma, já que toda vez que surgiu uma nova tecnologia surgiu 

também a necessidade de reunir seus problemas em torno de um corpo cognitivo 

especifico.. E denominações Como as enumeradas acima têm sido insistentemente 

, pais de intemgat&io de réu Preso na Cadeia Pública de Hofiolàndia, via Intemet, amvés da 
videoconferência), com a expectativa de hpnmir maior celeridade a administraco da justip 
141 Antonio Jeová Santos, Dano moral na Internet, p- 127 



ventiladas, aproveitando-se de mais um forte argumento, o de que nos E.U.A. usa-se 

"Cyberspace Law" para designar estudos sobre essa nova área do direito143. 

Entretanto, há também quem entenda estar havendo uma 

preocupação excessiva dos operadores do direito nas discussões técnicas de informática, 

matemática, criptografia, telemática, etc., quando é certo que eles não têm condições 

técnicas de abordar tais assuntos com profùndidade científica, e ainda, que as diversas 

denominações dadas ao direito, no campo da informática, cibernética, intemet, são 

restritas e pretensiosas. Por isso, é preciso fugir desse "tecnicismo em informática", que 

desvia o tema do âmbito jurídico da questão em prol de aspectos técnicos de informática e 

telemática, muitas vezes desconhecidos do operador do direito e utilizados apenas com o 

objetivo de causar impressão, devendo ele tratar apenas da parte jurídica, que lhe 

intere~sa '~~.  

No âmbito governamental, através da Portaria 

Inteministerial no 147, de 31.05.95, envolvendo OS ministérios das Comunicações e da 

Ciência e da Tecnologia, foi criado um Comitê Gestor Internet do Brasil, tendo por 

principais atribuições fomentar o desenvolvimento de serviços ligados a Internet no 

Brasil, recomendar padrões e procedimentos técnicos e operacionais para a Internet no 

País, coordenar a atribuição de endereços na Internet, O registro de nomes e domínios e a 

interconexão de espinhas dorsais e coletar, organizar e disseminar informações sobre 0s 

serviços ligados a lnternetl". 

142 Idem, p. 61 
'43 Ricardo Luis hrenzetti, Informática, Cyberlaw, Ecommerce, p. 421 
'44 Paulo Elias, A sociedade, a tecnologia e determinados aspectos, fundamentais do direito penal para o 
"direito da infirnrdficn ", p. 10 

145 (-justavo Testa Aspectos jurídicos da Internet, p. 17 



3. Os perigos da Internet 

A Internet é um paraíso de informações, e, pelo fato de 

informações muitas vezes se constituírem em riqueza, inevitavelmente atraem o crime, 

pois, onde há riqueza há crime. 

Só que os crimes, da mesma forma que as operações e os 

contratos eletrônicos, são praticados no ambiente virtual, o que significa dizer que a 
apuração deles certamente é muito mais dificil e demanda sofisticado aparato técnico. 

Os ladrões de banco, que até há bem pouco tempo eram 

conhecidos como indivíduos de classe mais humilde, mal encarados, de porte rude e 

expressão violenta, que se utilizavam de pistolas automáticas e metralhadoras, passaram a: 

ser identificados como jovens de classe média, bem vestidos, que usam uma sofisticada 

rede de computadores e programas para cometer crimes. E o que é pior, ao contrário dos 

seus ancestrais, que agiam com limitação geográfica e se expunham ao reconhecimento e 

ao risco de vida, os ciber-criminosos podem aplicar seus golpes impessoalmente e em 

qualquer lugar do mundo, vez que a tum num territbrio sem fronteiras e sem lei, 
acreditando, por isso, que estHo imunes ao poder de polícia'46. 

Niio se descarta a a ç b  de adolescentes de classe média, 

viciados em computador, que buscam 0 crime na Intemet muitas vezes levados por pura 

curiosidade e pelo incontrolável desejo de suplantar os fortes esquemas de segurança 

montados pelas grandes organizações para evitar a ação de hackers. 

Crimes relacionados com a divulgação da pedofilia e de 

outros rnakfiais obscenos, que variam de rituais macabros a fotos de mutilações, são 

146 Gustavo Testa Corrêa, Obra citada, p. 43 



cometidos sob o manto do anonimato e contando com técnicas de criptografia, através das 

quais são divulgados a uma comunidade virtual fechada. 

As fiaudes encontram, assim, na Intemet, um campo fértil 

para serem cometidas. Utilizando-se do anonimato, falsos comerciantes estão a cata de 

consumidores, e, após obterem autorização para débito do valor da compra no cartão de 

crédito cujo número é informado pelo consumidor, efetuam várias vezes o débito, 

desaparecendo após tais práticas, ou fazendo a entrega de mercadoria em quantidade e 

tipo totalmente diferentes da ofertada, ou, às vezes nem remetendo o bem, alegando ou 

simulando erro no seu site14'. 

Não Se pode afirmar que os contratos eletrônicos não 

possam trazer riscos para o consumidor, se se lembrar que até mesmo no comércio 

tradicional, direto, desenvolvido nos planos fisico e material, os problemas 

fieq~entes, e de toda ordem, como atestam as milhares de denúncias que diariamente são 

registradas pelos órgãos de defesa do consumidor. 

Da mesma forma que no comércio tradicional há milhares 

de contratantes ávidos por lubridiar a boa-fé das pessoas - fazendo lembrar um ditado 

popular, de gosto duvidoso, segundo 0 qual ''todos 0s dias deixam suas casas milhares de 

espertos e milhares de otános que se ~ ~ ~ z a r ã o "  -, é certo que também na Intemet muitos 

agirão de forma criminosa, não só na contrata~ão, como também no pagamento on [ine 

das prestações decorrentes. Verifica-se, Por isso, que ITluitas pessoas ainda têm resistência 

em realizar operações de pagamentos no ambiente virtual através da utiliza~ão de cartões 

de crédito, f d l 0  através de cheques eletrÔniCos, que demandam a 

intermediaçã0 de instituições financeiras, e, por isso, Parecem mais seguros. 

'47 Gustavo Testa Comêa, Obra citada, p. 5 1 



São apenas exemplos, que não servem, entretanto, para 

inviabilizar as relações contratuais eletrônicas, pois crimes são crimes em qualquer lugar 

e por qualquer forma, mesmo no âmbito da Internet. 

A complexidade dessa área do conhecimento humano se 

manifesta de forma mais intensa quando se verifica que uma de suas derivantes (a própria 

Internet) representa nova abordagem, havendo a necessidade de uma nova tomada de 

consciência, a reconhecer que parte do atual ordenamento legal é insubsistente para lhe 

dar controle ou disciplinar essa realidade1". 

Além disso, a medida que a sociedade se torna cada vez 

mais dependente de computadores, telecomunicações e novas tecnologias, também se 

torna mais vulnerável as suas falhas e inseguranças, provocando inúmeros problemas que 

começam a preocupar muitos pais que vêem seus filhos passando horas e horas em frente 

a um computador, "navegando" OU fazendo "conexões" OU "redes" com os amigos. Esse 

fato, além de fazer com que fiquem distantes de experiências indispensáveis ao seu 

desenvolvimento pessoal e sua inteligência emocional, prejudica as experiências externas 

da cfiança e também aumenta o risco de isolamento social, obesidade e esforço ocular149. 

Importante consideração atribuída ao Professor Valdemar 

W. Setzer, da universidade de São Paulo, é a que coloca em questão a partir de qual idade 

é correto forçar uma criança a exercer Pensamento formal lógico-simbólico, tendo se 

que apego ao computador prejudica 0s jovens até a idade de 16-17 anos, 

causando-lhes, dentre outros problemas, indisciplina mental. Por isso, o uso de 

computadores por crianças e Jovens de n~enos de 16- 17 arlos representa um crime contra a 

infância e a juventude, pois a quantidade de coisas inúteis e porcarias na Intemet 

ultrapassa qualquer imaginação de ~oluição mental. Crianças jamais deveriam ser 

148 ~ á b i ~  Henrique pode*, Direito a intimidade em ambiente da Intemet, p 167 
'49 Paulo Sá Elias, Obra citada P. 5 



deixadas sozinhas usando a rede, pois há perigo imenso delas entrarem em contato com 

coisas impróprias para sua idade"'. 

Inobstante essa advertência, que sem dúvida merece a maior 

atenção, é necessário admitir que os problemas levantados pelo mau uso da Internet são 

infinitamente menores que os beneficias que ela traz, de canal de aproximação dos povos, 

de democratização dos conhecimentos e da globalização da ~ociedade'~~. 

Uma mostra de que o avanço da tecnologia da grande rede 

já não admite tais limites pode ser verificada no projeto de lei em tramitação na Câmara 

dos Deputados, que obriga os estabelecimentos de ensino e órgãos públicos em geral a 

observar procedimentos que disciplinem o acesso e o uso dos serviços da I n t e m  pelos 

estudantes. Segundo o autor do projeto, Divaldo Sumagy, trata-se de garantir maior, 

produtividade no acesso e USO da rede, e, sobretudo, garantir a integridade fisica, mental,: 

espiritual e moral de todos OS usuáio~, frente à diversidade indiscriminada de conteúdos e 

informações disponíveis na ~nternet"'. 

4. Contratos eletrônicos 

O avanço das comunicações e da microeletrônica tem 

gerado na forma de estipulação e de conclusão dos contratos, como 

sustentam Daniel E. Moeremans e Carlos E Salt~r"~, para quem a telemática vem 

dados ou entre uma pessoa e um terminal de dados. 

150 Idem, p. 3 
151 Liliana m d i  Paesani, Direito e internet, p. 40 
152 www.coniur.com.br, web escolar, 27.02.2002. 

53 Contratos por computador: declaración de voluntad. Forma y momento de su 



Ressaltam os juristas argentinos, que "na atualidcrde, c& 

dia ganha mais terreno a contratação de bens ou serviços por meios telemáticos. Desde 

um connato bancário até a compra de verduras no supermercado do bairro pode ser 

feita através &peles ". 

Se nossa legislação admite como válida a contratação 

decorrente de proposta aceita através de contratação verbal, ou de simples 

correspondência e, até mesmo, da manifestação tácita de vontade, não há porque não 

aceitar a contratação feita pela via eletrônica"'. 

Com base no conceito do contrato tradicional, pode-se 

afirmar que o contrato eletrônico é O acordo de vontades entre duas ou mais pessoas para, 

entre si, constituírem, modificarem ou extinguirem um vinculo jurídico, de natureza 

patnmonial, expressando suas respectivas dechrações de vontade através de: 

computadores interligados entre si '. 

Para bem entender esse conceito pode-se acrescentar que o 

comércio eletrônico é o conjunto de operações de compra e venda de mercadorias ou 

prestações de serviços por meio eletrônico ou, em outras palavras, as transações com 

conteúdo econômico realizadas por intermédio de meios digitaislS6. 

Assim como no estudo dos contratos celebrados pelos meios 

tradicionais, é imprescindível verificar quais 0s princípios aplicáveis aos contratos 

celebrados pelos meios eletrdnicos, a sua validade, se as Suas ~alYi~teIhticas e requisitos 

adaptam-se regras dos contratos em geral, e ainda, se a função social do contrato pode 

ser na modalidade virtual de contratação. 

l S 4  Michele Toshiko Terada, Con@atos eletdnicos e suas implicações na ordemjurídica, p. 86 ' 55 Eica Brandini Barbagalo, Contratos eletrônicos, p. 34 
Aldemário Araújo Costa, Os meios ektrÔni~0~ e a tributação, 

http://WWW.i~s.com.br/doutnnd~b~~e3.h~ml 



4.1. Princípios aplicáveis aos contratos eletrônicos 

Considerando que o contrato eletrônico em nada difere do 

contrato tradicional, todos os pfincípios que regem os contratos em geral lhe são 

aplicáveis, e dentre eles, alguns se destacam. 

4.1.1. Princípio da boa fé 

Em uma relação mercantil ou de consumo, as partes devem 

agir de boa-fé, de maneira que não tragam prejuízo uma a outra, pois será essa inter- 

relação, confiança, credo que fará com que as partes negociem entre si15', e que e 
negociação tenha pleno êxito. 

No âmbito das relações do consumidor, a boa-fé só deve ser 

a objetiva, ou seja, a que não corresponda a um mero dever ético do fornecedor ou 

anunciante. ~ ã o  basta que esteja ausente a intenção de causar prejuízo ao consumidor, é 

necessário que a boa-fé esteja presente como forma de conduta negocial, em que 0s 

cuidados de preservar o cliente vã0 desde as negociações preliminares até muito tempo 

depois do negocio efetivado. 

No mundo virtual OS padrões são os mesmos, mas a 

necessidade de que haja boa-fé é muito maior, pois 0 intWllauta não tem possibilidade de 

ver seu interlocutor, muito menos de ter contato h~mano no momento de selar a transação 

e depositar o dinheiro ou enviar 0 número do seu cartão de crédito, o que lhe causa 

tremendo receio e desconforto; assim num futuro bem próximo, as compras on-line se 

'57  L&e Mora@ Souza, E-commerce - aspectos jurídicos, p. 3 



tornarão rotina e os usuários só perderão o medo que ainda têm quanto todos agirem de 

boa-fé, sem o intuito de se aproveitar do próximo158. 

4.1.2. Princípio da autonomia da vontade 

Assim como ocorre no ambiente real, onde as partes devem 

ter plena autonomia em termos de contratação, também em relação ao ambiente virtual o 

internauta poderá manifestar sua vontade de forma livre, segundo seus interesses. 

Questão que se apresenta, e que tende a trazer problemas, 

diz respeito a validade do negócio jurídico em face da possibilidade do menor, incapm, 

se encontrar do outro lado da linha, "navegando", e, diante de um site de ofertas; 

conhecendo a senha do pai ou do representante legal, passar a transacionar, ocultando a 

idade. 

A Internet tem como uma de suas marcas singulares o 

anonimato, em razão da impossibilidade de se comprovar a identidade do parceiro de 

comunicação. A incerteza quanto à identidade da pessoa que se encontra por detrás do 

computador no outro ponto da rede potencializa o perigo da celebração de um contrato 

nulo em face da incapacidade da outra parte contratante. Para um jovem usuário da 

Internet, operar um m s e  é um processo relativamente simples e fácil. Muitas crianças 

possuem tal nível de conhecimento para lidar com computadores que deixa os adultos 

estupefatos. A ~ropagação da Internet aumenta, portanto, as probabilidades de ocorrerem 

casos de de contratos Por Pessoas incapazes. A falta da capacidade jurídica 

para a prática de um ato tem como conseqüência a sua nulidade. Assim, a declaração de 
vontade de um incapaz permanecerá sem efeitos jurídicos independentemente da fòrma 

em que foi emitida, seja pelos meios convencionais Ou por via e l e t r ~ n i ~ ~ " ~ .  

158 Obra citada, p. 5 
15" paula Gambogi Carvalho, Contratos via hitemet, p. 94 



Utilizando a Internet é muito fácil a um menor se cadastrar 

em um site de leilões, vender ou comprar qualquer coisa, sem o consentimento e 

conhecimento dos responsáveis. Questão importante é a de saber se esses negócios 

jurídicos são válidos. 

No Brasil, continuará prevalecendo o que está disposto no 

Código Civil sobre o assunto, como se a transação estivesse sendo feita face a face, pois 

o comerciante ou o comprador deveria cercar-se de algumas garantias antes de 

transacionar. Em outros países prevalecerão as normas e jurisprudências que 

regulamentem sobre o assunto, já que a Internet nada mais é do que um meio diferente de 

fazer a mesma coisa, ou seja, comprar e vender1''. 

4.1.3. Principio da transparência 

A fim de se proteger contra toda a propaganda enganosa ou 

abusiva que possa ser veiculada na rede, 0 ~ . ~ ~ á r i o  tem O direito (e o dever) de saber com 

detalhes de todos os aspectos do produto e do fornecedor, como: a) sua localização 

geográfica, a fim de possibilitar-lhe a apresentação de eventuais reclamações; b) 

legislação aplicável, para se inteirar dos seus direitos; C) nível de segurança do site; d) 

características do bem OU do serviço oferecido; e) as despesas que incorrerá com a 

entrega. f) prazo de validade da oferta; g) normas acerca do acusamento do recebimento 

de pedido e mensagens; h) responsabilidades das partes, etcl'l. 

Além dos princípios básicos de todos os contratos, há alguns 

outros que, pela sua especificidade, aplicam-se aos contratos eletrônicos. Dentre eles 

pode-se o da validade da Prova dos cmatos ,  0 da autenticação da firma, o da 

proteção aos direitos autorais, O do sigilo e da confidencialidade das informações, o do 



acesso indevido aos sistemas, o do atendimento das normas fiscais e contábeis, o da 

responsabilidade por erros nos sistemas e nas transmissões de informação162, o da 

liberdade de informar, conjugada com o direito de acesso a informações, e o da proibição 

do anonimato'63 . 

4.2. Requisitos dos contratos eletrônicos 

Pela Internet, podem ser celebrados os mais variados 

contratos, inclusive as avenças corriqueiras de compra e venda, desde que a sua validade 

não esteja condicionada a observância de algum requisito 

Assim como ocorre no contrato celebrado nos moldei 

tradicionais, também em relação a0 contrato eletrÔnic0 todos os pressupostos e requisitos 

de validade devem estar presentes na sua celebração, sob pena de serem considerados 

irregulares. 

Entretanto, devido as suas especificidades, dois aspectos 

devem ser verificados: a forma Com que ele se apresenta, e os meios de prova que ele - 

oferece. 

No tocante aos requisitos de validade, nenhuma diferença 

há entre os contratos tradicionais e OS eletrônicos: ambos precisam conter todos 0s 

requisitos previstos no artigo 82 do Código Civil, que lhes assegurem a validade, como 

capacidade e legitimação das partes, objeto idôneo e licitude do objeto, forma prescrita ou 

não vedada em lei e consentimento. 

'62 Minam Jmgueira, contratos efetrônicos, p. 1 l i  
la3 Tercio Sampaio Ferraz Junior, A liberdade como autonomia recíproca de acesso in/omaçfio, p. 247 
164 Ana Paula Gambogi Carvaiho, Contratos via Intemet, p. 109 



Além disso, é imprescindível para que o contrato eletrônico 

tenha plena validade, que sejam garantidas: a) sua autenticidade, que é a possibilidade de 

identificar a autoria da manifestação de vontade representada no documento digital; b) 

sua integridade, consistente na certeza de que o documento eletrônico não foi adulterado 

no caminho entre o emitente e o receptor; c) sua perenidade, consubstanciada na validade 

do documento ao longo do tempo, ou seja, na possibilidade de que ela possa ser aferida a 

todo o tempo165. 

Buscando atender ao primeiro requisito, o anteprojeto de lei 

sobre o comércio eletrônico proposto pela OAB-SP, em trâmite na Câmara dos 

Deputados, propõe, ao lado da regulamentação do comércio eletrônico, a assinatura 

digital - em forma de senha pessoal -, e as entidades de certificação pública e privada, o 

que possibilitará que um documento possa ser autenticado pelo tabelião através da 

Internet. pelo anteprojeto, OS cartórios tradicionais estarão habilitados a operai 

eletronicamente na certificação dos documentos, podendo, para tanto, criar um banco de 

assinaturas eletrônicas para os interessados em negócios virtuais166. 

Assegurados tais requisitos, seria tecnicamente possível 

validade jurídica ao documento eletrônico, em todos os casos em que não 

sejam formalidades legais. 

Além desses requisitos, os seguintes elementos podem ser 

considerados essenciais ao 

a) superação do conceito de materialidade 

em contratos, documentos, transações, 

- - 

165 R ~ ~ , ~  M a g m e s  Soares, Assinatura digital e O tabeliao virtual, p. 384 
166 A do que já existe nos Estados Unidos, onde com a aprova~ão da "Unifom Eletronic 
Tmsaaions ~ c t s "  - que entrou em vigor em Ol.O1:20~1 - a assinatura digital ganhou o mesmo stahis legal 
da assinam em papel, tendo a Califórnia sido 0 P m r o  Estado a adotar tal prática. 
167 Geraldo Fia& Vidigal, Assinaturas digitais e cert@cação, p. 2 



títulos (inclusive de crédito), e assinaturas 

eletrônicas; 

b) instituição da figura das entidades 

certificadoras ou atestadoras revestidas de 

fidúcia; 

c) presença das Agências Reguladoras, 

atuando diretamente junto as entidades 

certificadoras; 

d) documentos eletrônicos assinados 

digitalmente aceitos como originais; 

e) forma criptográfica de mensagens; 

f) liberdade de evolução da tecnologia, 

inclusive quanto a utilização de diversos 

sistemas criptograficos; 

g) segurança do ambiente eletrônico no qual 

se dá a contratação; 

h) estabelecimento de princípios gerais 

sobre publicidade e oferta por via 

eletrônica; 

i) bases de responsabilização do ofertante 
ou anunoiante de bens e servitos; 

j) direito autoral e propriedade intelectual; 



k) responsabilização quanto a invasão de 

sistemas, pirataria eletrônica, alteração, 

destruição ou utilização indevida de 

dados. 

Nem sempre o direito consegue acompanhar a técnica. As 

relações no ambiente virtual caminham com espantosa velocidade, e não se pode ter a 

pretensão de achar que, sem leis específicas que garantam a sua regulamentação, elas se 

estancarão, estáticas a difícil e demorada aprovação de projetos elaborados 

com o objetivo de facilitar e de tornar viáveis as regras sobre sua implantação. 

4.3. O documento eletrônico e a prova 

Esse é um dos pontos que parece ainda estar provocando 

certa apreensão na doutrina, tendo em vista que, para alguns, a Internet provocou lacunas 

no Direito, dificultando a compatibiliza~ão de conceitos e exigindo a urgente 

desse novo instrumento de comunicação, principalmente no tocante 

prova dos negócios realizados e ao tratamento a ser dado aos crimes que poderão ser 

cometidos no âmbito da Internet, denominados de "cybercrimes". 

Nessa nova característica de comércio, 0s negócios acabam 

sendo realizados sem a presença fisica, ou, 0 que é mais importante, sem a necessidade de 

reprodução ou da operação em suporte fisico (papel) e este pode ser um 

motivo preocupação dos contratantes e, em outro nível, dos juristas, uma vez 

que quando se passa a utilizar 0s meios digitais Para a celebração de contratos, 



dispensando a representação material da manifestação de vontade, a primeira questão que 

se levanta é sobre a segurança dessa forma de c ~ n t r a t a ~ ã o ' ~ ~ .  

É evidente que o problema não pode mais ser visto sob tal 

amplitude, pois, deve-se partir da premissa que a Internet não criou um mundo a parte, e 

que as regras do ordenamento jurídico, tanto no contexto das relações fatídicas como das 

virtuais, devem ser aplicadas da mesma forma, até porque, o uso indevido é uso indevido 

por qualquer meio 169. 

Documento, na definição clássica, é a coisa representativa 

de um fato, isto é, capaz de representar um fato. Partindo desse conceito, pode-se afirmar 

que documento eletrônico é o arquivo eletrônico capaz de representar um fato através do 

tempo e do espaço170, estando, por isso, perfeitamente apto para substituir o documento 

fisico, não se vislumbrando razão para temer maiores dificuldades na obtenção da prova; 

respeitados que sejam os requisitos e as particularidades da contratação pela via 

É o que entende Rosana M. Stiglitz, reportando-se ao &digo 

civil argentino, ao lembrar que ''Sj no se exige uma forma especial para lu celebracjon 

conpafo, partes puedem c~nvenir en celebrarlo por medio de cornputadora.y, 

finción delprjnc*o de liberfad de. formas (art. 9 74, C. C Z V Z ~ )  " "l. 

Assim também se posiciona Newton de Lucca, quando 

defende que o meio de prova dos contratos cel~brados através da Internet será um suporte 

eletrônico, peifeitamente admitido no nosso direitoln. 

168 Assinatura digital e o tabelião virtual, p. 377 
169 lacqUes Lsbnoue, Conflitos entre nomes de domínio e outros sinais distintivos, 255 
170 IVO Teixeira Gico ~únior, O documento eletrônico como meio de prova no Brasil, p. 100 

171 Contratos por medio de computadoras, P. 229 
172 ~ j t ~ l ~ ~  e contratos eletrônicos, P. 62 (CPC, Art. 332 ''Todos 0s meios legais, bem como os moralmente 
ledtimos do hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa'' e M. 13 



Esta parece não ser, entretanto, a opinião de Amoldo Wald, 

para quem a prova escrita é uma exigência da legislação vigente, não podendo ser 

dispensada em qualquer documento envolvendo quantia superior a dez vezes o valor do 

salário mínimo. Por isso, *e considerando que a posição mais formalista dos tribunais tem 

sido de não admitir a ampla liberdade de provas e a faculdade das partes de regulamentá- 

Ias contratualmente, por considerar que se trata de matéria de ordem pública, não haveria, 

no momento, para o citado jurista, como equiparar a prova eletrônica a prova escrita'73. 

Sob o prisma da forma, uma das principais inovações dos 

contratos eletrônicos está, evidentemente, no fato de que não são caracterizados pela 

escritura sobre papel, e sim por estarem codificados sob outras formas: mecânico, 

magnéticoy ótico e fotos~ensivel~~~, O que não quer dizer que não possam, a qualquer 

momento, se transformar em documento escrito, OU seja, serem materializados. 

O Direito alemão não contem definição legal expressa do 

que seja precisamente um documento, e segundo conceito desenvolvido pela doutrina 

com base nas normas existentes sobre m~eios de prova, ele representa a declaração escrita 

corpórea, dotada de qualidade de ser inteligível a maior parte das pessoas e de permitir a 

identificação de seu autor, servindo como meio de prova adequado nas relações 

jur idica~'~~.  

Considerando o primeiro elemento da definição supra, 

apenas uma minoria da doutrina alemã apeia a tese de que as declarações de vontade 

eletrônicas possuem a qualidade de coisa, de algo material e fisicamente tangível, 

enquanto que a jurisprudência tem decidido que um e-mail não constitui uma declaragão 

de vontade corpóreal". 

juiz apreci& a prova livremente atendendo aos fatos e c ~ ~ ~ c i a s  constantes dos autos, ainda que 
alegados pelas partes; mas deverá indicar sentença 0s motivos que formaram o convencimento"). 

73 OS contratos eletrônico~ e 0 Código Civil, P. 24 
174 h S é  ~ ~ ~ & - i o  cw e Tucci, Eflcriciaprobatória dos contratos celebradospela Internet, p. 275 
175 paula Gambogi m a l h o ,  Contratos via Internet, p. 109 
176 Idem, p. 1 10 



No Brasil, a tentativa de regulamentar a matdria implicou na 

edi@o da Medida provisória no 2.200, de 28.06.2001, cujo art. 12 disp6e que consideram- 

se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos 

eletrônicos, numa clara adesão a Lei Modelo da UNCITRAL, que prega o 

reconhecimento jurídico das mensagens eletrônicas, estabelecendo que não deve ser 

negado valor legal, validade e vigência a informação com base no fato de que ela tenha 

sido transmitida por meio de mensagem eletrônica (art. S), e que quando a lei requer que a 

informação seja por escrito, este requisito é preenchido por uma mensagem eíetrônica se a 

informação nela contida é acessível para o fim de ser usada para subsequentes referências 

(art. 6, $1'). 

Por isso, sob o prisma probatório, tudo indica que os 

negócios jurídicos gerados pela Internet podem perfeitamente ser catalogados como 

espécie de prova proveniente de documento1", pois a simples codificação digital de u& 

contrato não o torna, propriamente, imatenal, pois ele continua perfeitamente disponível - 

apenas está representado por uma outra tecnologia, inteiramente nova -, mas continua 

disponível, e inteligível, uma vez que a desmaterialização nada mais é do que a 

substituição do suporte clássico pelo magnético1". Embora gravado em processo digital, 

nada obsta que, a qualquer momento, ele Possa ter seus dados periciados por um 

especialista em informática, e ainda, ser impresso em papel, materializando-se. 

A esse respeito, vale nova consideração de Newton de 

Lucca, desta feita para enfatizar que a palavra "documento" deriva do latim documenh, e 

designa qualquer base de conhecimento fixada materialmente e disposta de maneira que 

se possa utilizar para ~ ~ n s ~ l t a ,  estudo, Prova, $c., e que a forma escrita não pode ser 

considerada mais a Única, Como sempre foi, para provar 0 que , efetivamente, as panes 

~elebraram'~~.  

Ana Paula Gambogi Carvalho, Obra citada, p. 279 
17' Assinatura digital e o tabelião virtual, P. 381 

Títulos e contratos eietrônicos, p. 43 



O Direito comparado demonstra uma forte tendência em 

admitir a forma digital do documento como meio de prova'80. 

Tudo indica, portanto, que o contrato eletrônico poderá ser 

admitido sem maiores dificuldades, e que Judiciário muito em breve encontrará 

mecanismos para tornar possível a avaliação das provas dos negócios celebrados pelos 

meios "irtuais, até porque já existe projeto de lei, de autoria do Instituto Brasileiro de 

Direito ~rocessual, que propõe alteração no art. 154 do CPC, facultando aos tribunais 

disciplinar a prática e a comunicação de atos processuais mediante a utilização de meios 

e~etrônicos'~~. 

Is0 Regis M a g w e s  Soares de Queiróz, Assinatura digital e o tabelião virtual, p. 387: 
Na Inglaterra, o advento do Evidente Act de 1995 removeu 0s 0bstáC~los ao uso do documento 

eletrônico como prova, cabendo ao juiz estabelecer, de acordo com as circunstâncias técnicas e específicas 

de cada caso, o peso que ele merecer como prova. Nos Estados Unidos, pela "''Business Recordi 

Exception" prevista na Federal Rules of l+idence de 1975, 6 possível a prova de documentos 

computadofizados quando aCOmpanhados de outras Provas, como por exemplo, de testemunhos do técnico 

responsável pelo sistema OU de outros fatos. Na Bélgica, as Provas podem ser livremente produzidas em 

demandas civis e comerciais, desde que não u l m ~ s s e m  0 valor de alçada. Na França, foi aprovado em 

29.02.2000 um projeto de lei para adaptação do direito da Prova as novas tecnologias da informação e 

relativas à asshturii eletrônica, dispondo que 0 escfito sob a forma eletronica é admitido como prova da 

mesma forma que o escrito sobre suporte de papel, desde que Pssa  ser devidamente identificada a pessoa 

de onde ele se originou e que possa ser mantido e conservado dentro de condições do natural para -tir 

sua integridade. Na Itália, O regulamento que estabelece cfitéfios para a formação, arquivamento e 

bansmisdo de documentos elaborados via Interne< estabelece que O documento informático, munido dos 

requisitos previstos no re@3lllento atende o requisito legal da prova esc& A União Ew0#ia, por sua 

vez, fez no prospective Unifom Commerce Cede a expressão escrito (wrjtjngi por gravado 

(rncord), que a informa~so pode ser re~rcsentada cm meio tangivcl, magnético ou qualquer 

outro, desde que seja r ~ p e h v e l .  

Is1 Cadernos IBDP, V. 2, 8J2001, P. 24 
corno parte do projeto de reforma do elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito pmssual roi 

sugeri& a alieração do artigo 154 do CPC, a fim de que a atividade processual não pe-eça anacdnica 

em relação aos novos estágios da tecnolo@& f a ~ ~ d o  aos hb-s didplinar, no âmbito das resmvas 
j,s&çks e OS requisitos de sef3-P e de autenticidade, a prática e a comunicação de atas 

processds mediante a utilização de meios eletrônicos. 



Com essa alteração, e mais a regulamentação prevista na 

Medida Provisória-2200, e possível concluir que nenhuma outra lei nova será necessária 

para que esse procedimento seja adotado, considerando que o artigo 440, do CPC, já 

possibilita ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, inspecionar pessoas ou coisas, a 

fim de se esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. No máximo, simples 

normas internas de se farão necessárias, para adaptar o procedimento da lei existente às 

especificidades de forma do contrato eletrônico. 

O passo seguinte, possibilitando a apreciação e a avaliação 

da prova obtida pelos meios eletrônicos, dever8 ser conseqil8ncia imediata, conforme 
informa Ricardo Luis Lorenzetti, para quem a doutrina argentina considera perfeitamente 

admissíveis 0s documentos eletrônicos, cujo valor probatório é incontestável, não 

havendo obstáculos para que o juiz, no domínio de suas faculdades reconheça esses 

Seria utópico imaginar que os contornos dessa adaptaçh 
estarão isentos de problemas. O ~ ~ m é r c i o  eletrônico envolve uma verdadeira viagem pelo 

espaço cibernétic~, onde as mensagens Passam por muitos pontos, tornando-se, caso não 

sejam tomadas ações preventivas de segurança vrewalls), passíveis de adulteração sem 

deixar rastros, o que pode tomá-las uma Prova f i á d  para 0 processo; apesar disso, elas , 

não perdem o seu caráter indiciánolS3 . 

4.4. Declaração de vontade 

0 consentimento, que traduz a declaração de vontade de 

contratar, pressupõe sempre um meio de exterioriza~ão - que pode ser por palavras, 



gestos ou sinais, e também um meio de comunicação, que pode ser a palavra dirigida 

diretamente ao destinatário, em sua presença ou através de telefone, por correspondência 

epistolar, ou por meio de rede de computadores. Podem ser inúmeras as combinações 

entre os meios de exterioiização e 0s de comunicação das declarações de vontades. O que 

importa, efetivamente, é que sejam esse meios bastante eficientes para o conhecimento do 

conteúdo da declaração por parte do destinatário. 

A Internet oferece diferentes maneiras de exteriorizar as 

declarações de vontade. As partes contratantes podem manifestar a sua vontade fazendo 

uso de e-mails, ou por meio de "cliques" na homepage de um fornecedor de produtos e 

serviços, ou ainda, através da comunicação em "tempo real", nos chamados Inlernet 

Relay Chats (IRC), que possibilita Uma comunicação interativa entre partes, na medida 

em que as mensagens enviadas aparecem quase que imediatamente na tela do computador 

do destinathiolg4, como se ele estivesse conversando com o seu interlocutor. 

A manifestação de vontade, expressa através do 

acionamento de comandos informáticos pode ocorrer, assim, pelo acionamento de teclas 

correspondentes as opções sim, não ou concordo, existentes em páginas eletrônicas de 

comércio virtual (web sites). 

Apesar dessa forma de opção não ser a convencional, a 

manifestação de vontade é perfeitamente válida, já que, ao acionar o comando que 

enviará a mensagem contendo o aceite da Proposta, é de se considerar que o contraente 

tenha - ou deveria ter - ciência de todo 0 contetido da proposta. Afinal, a abertura de um 

web site é e iniciativa do U S U ~ ~ O ,  e é uma atitude deliberada, vez que o endereço 

comercial não é automaticamente projetado no computador do usuário sem que ele tenha 

tomado a iniciativa de acessá-10. 

' 84 Ana Pada Gambogi Carvalho, Contratos via internet, p. 32 



Ao contrhrio, o usuhrio necessita percorrer uma série de 

passos para chegar até ele: ligar O computador, fazer seu pasword junto ao servidor, 

acessar a Internet, escolher o endereço e finalmente, ingressar no site específico do 

fornecedor. 

É bem certo que todos esses passos, em se tratando de meio 

virtual de comunicação, podem ser percorridos em bem menos de um minuto, 

dependendo da concepção do equipamento utilizado (velocidade do processador, modem, 

etc) e da forma de conexão (tradicional ou speed). Qualquer que seja a forma, ainda 

assim, é tempo suficiente para que O usuário exerça sua opção de forma consciente e 

deliberada. 

Na Alemanha, existiu uma tese de que a declaração de 

vontade automatizada não seria, na realidade, uma declaração "normal" de vontade, que 

entretanto, foi superada pela doutrina dominante, cujo entendimento é de que a declara9ão 

automatizada nada mais é que uma declaração de vontade comum, e que por detrás do 

computador que a produziu, está sempre presente um comando humano, que é o seu 

verdadeiro gerador'85. 

A doutrina alemã tem sustentado, também, que a 

apresentação de produtos e serviços na Internet não deve ser tratada como oferta 

contratual, mas sim como mera Invitatio ad oflerendum, de modo análogo a exposi~ão de 

mercadorias em vitrines, a publicidade em jornais e em anúncios. Isso traz como 

conseqüência uma inversão de papéis: a posição mais gravosa acaba sendo reservada ao 

usuário que, ao efetuar o pedido de um produto mediante a introdução de seus dados 

pessoais em um formulário ou através de um "clique" em um determinado campo da 

homepage, atua como proponente, passando 0 fornecedor à condição de oblato, podendo 

ou não aceitar a proposta186. 

'85 Ana Paula Gambogi Carvalho, Contratos via internet, p. 33 
Ana Pa&a Gambogi Carvalho, obra citada, p. 33 



A contratação feita eletronicamente não permite, assim, 

grande escolha ao usuário, que somente pode emitir sua vontade através de "cliques" no 

mouse, em campos determinados na tela. Admita-se, por isso, que ao final do percurso e 

não querendo confirmar' o negócio, ao invés de apertar a tecla não, inadvertida e 

equivocadamente o usuário acabe por pressionar a tecla sim, dando seu aceite ao negócio. 

Pela teoria da expedição, adotada pelo nosso Código Civil, o negócio está considerado 

peifeito e acabado. Estará, por isso, O usuário, obrigado aos seus efeitos? 

Parece não haver maiores dificuldades para a resposta, 

bastando lembrar o fato de que, em relação ao comércio virtual verificado entre 

fornecedor e consumidor - "B2C OU business to consumer -, aplicam-se as regras do 

Código de Defesa do ~onsumidor~". 

Com base no que dispõe o artigo 49 do diploma e& 

comento, o usuário, consumidor, pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar 

do aceite dado na proposta, mediante 0 envio de mensagem, ao e-mail ao fornecedor, 

declarando que não deseja manter O negócio. 

4.5. Assinatura eletrônica 

A concepção clássica da celebração de contratos sempre 

induz a idéia de duas pessoas apondo suas assinaturas em um documento, que passa, à 

dali, a se constituir na prova de que 0 negócio foi livremente realizado. 

A assinatura, assim, sempre foi sinônimo de marca, de 

identifica$&) pessoal, com a qual a Pessoa é reconhecida, e que acaba se constituindo em 

importante elemento de sua personalidade. Entretanto, nos tempos atuais, em que as 

187 LUiZ ~~~d~ Martins Castro, 0 comercio eletrônico e a defesa do consumidor no direito brnsilejro e 

no mercosul, P. 142 



novas tecnologias vão derrubando, pouco a pouco, todos os conceitos clássicos, não é 

mais a assinatura manuscrita a que identifica a pessoa. Nem mesmo os cartões 

eletrônicos, que até há bem pouco tempo eram elementos obrigatórios nas transações, 

escaparam dessa realidade, pois também eles já não têm mais tanta importância, pois em 

alguns casos, como em um compra pela Internet, em que a forma mais comum de 

pagamento é através do caitão de crédito, O débito já é feito apenas com o fornecimento 

do número do cartão. 

As "senhas" acabaram por se tomar obrigatórias em grande 

parte das atividades e compromissos do dia-a-dia, inobstante a relutância das pessoas em 

aceitá-las em face da possibilidade de que sejam esquecidas, gerando situações muitas 

vezes desconfortáveis. 0 acesso a0 Caixa eletrÔniC0 do banco, as compras efetuadas 

mediante débito automático em Conta-comente, as consultas, pagamentos e diversas 

operaçoes efetuadas pela Internet junto aos bancos, O acesso aos órgãos de classe e outra; 

entidades (como por ex. Associação dos Advogados de São Paulo-AASP, Ordem dos 

Advogados do Brasil-OAB, Edições LTR etc.), a consulta médica, e o próprio acesso à 

rede mundial de computadores, tudo exige a identificação através da "senha7' individual. 

A assinatura eletrônica passou, assim, a ser forma de sinal, 

marca ou código capaz de identificar determinada pessoa em uma transação eletrônica, ou . 

em qualquer outra de atividade onde esta forma de identificação seja exigida, como por 

exemplo, no saque de dinheiro em caixas eletrônicos, OU na portaria de uma grande 

empresa, onde o ingresso dos empregados é feita mediante a identificação biológica, 

através dos sinais digitais OU Óticos. 

4.6. Assinatura digital 

segundo definição trazida pelo Direito alemão, a assinatura 

digital significa um selo afixado a dados digitais, 0 qual é gerado por uma chave privada 



de assinatura e que comprova o dono da assinatura e da integridade dos dados, com o uso 

de uma chave pública de assinatura sustentada por um certificado de chave de assinatura 

utilizada, fornecida de uma autoridade de ce r t i f i~a~ão '~~ .  

Por envolver elementos eminentemente técnicos, tal 

conceito pode ser aplicado ao direito de qualquer país, e significa que a garantia da 

integridade dessa assinatura advém de um sistema criptográfico, assimétrico (que utiliza 

duas chaves), que permite segurança e privacidade nas comunicações, e que funciona da 

seguinte forma: são produzidas, concomitantemente, duas chaves (regras de 

cifi-agem,decifragem), sendo uma pública e outra privada. As mensagens criptografadas 

com uma das chaves só podem ser lidas com o uso da outra chave, e vice-versa. Assim, a 

chave privada, de conhecimento Único e exclusivo do signatário, é utilizada para 

determinado documento eletrônico de forma tal que qualquer conhecedor da 

chave pública, que pode ser disponibilizada livremente ou não, é capaz de decifrar o: 
189 criptogama a ler a mensagem . 

Na prática, e apenas a título de ilustração, o fiincionamento 

será mais o menos o seguinte: João deseja enviar um contrato para Mário. ~ o ã o  aplica sua 

chave privada na mensagem, tornando-a secreta, e a transmite a Mário, que por sua vez 

aplica à assinatura digital a chave pública de João e compara o resultado com a 

mensagem. Se a verificação for positiva, Mário terá a certeza de que a mensagem vem de 

jogo e que não sofreu nenhuma alteração devido a erros de transmissão ou intervenção 

humanalgO. 

O processo de regulamentação da assinatura digital no 

Brasil, buscando conferir segurança e integridade às mensagens, baseia-se na Lei Modelo 

sobre Comércio Eletrônico da UNCITRAL - Organiza~ão das Nações Unidas para Leis 

de Comércio ~nternacional, onde consta a regra de que a assinatura de uma pessoa 

188 lVO Teixeira Gico Júnior, O documento eletronico com0 meio de prova no Brasil, p. 1 16 

Idem, p. 1 15 
''O Angelo Volpi Neto, Comércio eletrônico - direito e segurança, p. 53 



atenderá ao requisito legal se for feita na forma eletrônica, com a utilização de método 

confiável de identificação (art. 7). 

É importante observar o alcance espacial de referida lei, que 

foi concebida objetivando a adaptação da legislação interna de vários países, não com o 

intuito de alterar a lei interna neles vigente, mas visando elaborar regras que respeitem os 

fiindamentos substanciais da forma e documentação dos atos jurídicos das várias 

legislações191. Trata-se, portanto, de uma recomendação que deverá ser adotada. 

Dentre vários projetos em tramitação no Congresso, 

versando sobre o assunto, destaca-se O de no 1.589199, elaborado a partir de anteprojeto da 

OAB/SP, que dispõe sobre o comércio eletrônico, a validade jurídica do documento 

eletrônico e a assinatura digital. 

O art. 14 do Projeto adota o sistema assimético de 

criptografia, afirmando que se considerada original O documento eletrônico assinado pelo 

seu autor mediante sistema criptográfico de chave pública. 

De acordo ~ o m  o art. 15, que trata da eficácia dos 

documentos eletrônicos, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário as 

declarações constantes do documento eletrônico digitalmente assinado, desde que a 

assinatura digital preencha os seguintes requisitos: 

a) seja única e exclusiva para o documento 

assinado; 

b) seja passível de verificação; 

l9I Gustavo Testa Correia, Aspectos jurídicos da Internet, p. 40 



c) seja gerada sob o exclusivo controle do 

signatário; 

d) esteja de tal modo ligada ao documento 

eletrônico que, em caso de posterior 

alteração deste, a assinatura seja 

invalidada; 

e) não tenha sido gerada posteriormente a 

expiração, revogação ou suspensão das 

chaves. 

E O art. 16 dispõe que a certificação da chave pública, feita 

pelo tabelião, faz presumir a sua autenticidade, O mesmo não ocorrendo se a certificação 

for feita por particular (art. 17), OU seja, 0s certificados concedidos por empresas privadas 

são considerados tão somente declarações de que a chave pública certificada pertence ao 

titular indicado, não gerando presunção de autenticidade perante terceiros. 

O Projeto da OAB sofreu algumas críticas, por estabelecer , 

que apenas 0s tabeliães públicos podeiam conferir fé pública a um documento assinado 

digitalmente, e pela falta de neutralidade tecnológica, uma vez que ele prevê o 

reconhecimento de apenas um tipo de tecnologia para a autenticação de assinaturas 

digitais (sistema assimético de cri~tografia), quando 0 mais acertado seria prever 

também outras formas que a rapidez dos avanços tecnológicos venham a permitir e que 

garantam a mesma segurança e qualidade nas transações jurídicas192. 

Sentindo a necessidade de regulamentar o assunto, o 

Governo antecipou-se ao Congresso e editou a Medida Provisória 2.200, de 29.06.2001 

' 92  Ana Paula Gambogi Carvalho, Contratos via Znternet, p.. 130 



instituindo a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a 

autenticidade e a integridade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de 

suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a 

realização de transações eletrônicas seguras (art. 1°). 

A MP criou uma cadeia de autoridades certificadoras 

composta pela Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz, pelas Autoridades 

Certificadoras - AC e pelas Autoridades de Registro - AR (art. 2O). 

A Autoridade Certificadora Raiz, primeira autoridade da 

cadeia de certificação, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciw 0s 

certificados das Autoridades Certificadoras (de nível imediatamente subsequente ao seu), 

sendo vedado emitir certificados para o usuário final (art. 6'). 

AS Autoridades Certificadoras, órgãos ou entidades públicas 

e pessoas jurídicas de direito privado, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e 

gerenciar 0s de usuários finais (art. 8'). 

Finalmente, as Autoridades de Registro, entidades 

operacionalmente vinculadas a deteminada Autoridade Certificadora, compete identificar 

e cadastrar usuários, encaminhar solicitações de certificados As Autoridades 

Certificadoras e manter registros de suas operações (a. 9'). 

Essa Medida Provisória, à época de sua edição, foi criticada 

pela OAB/SP, sob a alegação de que o governo atropelou Os projetos que estão 

tramitando na Câmara e burocratizou 0 reconhecimento da validade do documento 

eletrônico, na medida em que criou um sistema pirâmide em que impôs a necessidade da 

ce*ificação pelo governo e vetou de forma cent~al~zCidora OS principias de liberdade de 

empresa e liberdade de contratação. 



Provavelmente por isso, nas edições subsequentes da MP, 

apesar de mantido o modelo centralizado, admitiu-se a utilização de outros meios de 

comprovação de autoria e integridade, inclusive os que utilizem certificados não emitidos 

pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, tendo se definido também 

que o par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular, e sua chave 

privada de assinatura será de seu exclusivo controle uso e conheciment~'~~. 

Em relação as autoridades certificadoras, a OAB-SP iniciou, 

em 27.02.2002, os testes públicos de certificação de documentos eletrônicos, através de 

tecnologia que promete ser um instrumento para agilização da justiça, na medida em que 

possibilitará a um documento que fará parte dos autos vir a ser apresentado 

eletronicamente. 

4.7. Momento da celebração 

Partindo-se da premissa quanto a validade do processo de 

fomação do contratual, impofiante d i ~ ~ ~ s s ã o  que se impõe diz respeito ao 

momento da formação do V ~ ~ C U ~ O  contratual. 

Uma questão fiindamental relacionada com esta forma de 

contrataça consiste em saber se se trata de contrato entre presentes ou de contrato entre 

ausentes, distinção importante não só em relação ao momento de formação do vinculo 

contratua], mas também em relação ao prazo de validade da proposta194. 

&lembrando as teorias acolhidas pelo direito positivo para 

fixar o momento exato em que as Partes se acordaram em relação ao objeto do contrato 

celebrado nos moldes tradicionais, verifica-se que a teoria adotada pelo Brasil foi a da 

193 Aldemario Araujo &s@o, 0 documento eletdnico e a assinahrra digital, DCI, ed. 14.02.2002 
194 Manoel J. Pereira dos Santos, Contratos eletrônicos, p. 198 



expedição (artigos 1.086 do Código Civil e 127 do Código Comercial), segundo a qual 

considera-se concluído o contrato no instante em que o oblato (a quem a proposta foi 

dirigida) expede a aceitação. 

Também na Argentina foi adotada a teoria da expedição, 

onde o contrato entre ausentes o que interessa não e a presença física, mas sim a 

declaração de vontade, e que mais do que a distância fisica importa a 

conforme confirmam Daniel E. Moremans e Carlos E. Saltor, que esclarecem, entretanto, 

que no direito argentino "Ia docfrina no es pacífica acerca de1 momento perfeccionante 

de la declaración de voluntad", acrescentando que em concreto, ausentes no sentido 

jurídico seriam aquelas pessoas entre as quais não tem lugar uma imediata e rápida troca 

de opiniões196. 

Esclarece Paulo ~ u c o n ' ~ ~  - de quem se extrai a: 

interpretação mais clara e objetiva para a regra, quando aplicada ao comércio eíetrijnico -, 

que, em lugar, se O ~ebs j t e  contiver 0s elementos essenciais e suficientes para 

a oferta, será uma oferta ao público, vinculatórb, que se considerará concluída 

no momento em que o usuário transmite a declaração de aceitação (se não contiver tais 

elementos, tratar-se-á de um convite, ao que o "navegante" poderá oferecer sua sugestão, 

vindo o contrato a completar-se a partir do momento em que ele recebe a aceitação por , 

parte do provedor), e, em segundo lugar, aplica-se 0 principio da recepção, considerando- 

se o contrato celebrado a partir do momento em que a aceitação chega ao conhecimento 

de quem faz a oferta19*. 

195 Paulo Lucon, Competência no comércio e no ato ilícito eletrônico, p, 354 
196 Contratos por computador: declaración de voluntad. Forma y momento de su 

perfeccionamento, p. 279 
obra citada, p. 434 

198 ~~~~~l~ de que 0s negócios celebrados via Internet melhor se encaixam na teoria da recepção 6 o 
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Portanto, a identificação do momento da celebração do 

contrato deve passar pela identificação do proponente e do aceitante e pela 

imediatividade, ou não, da resposta. 

Partindo do pressuposto de que o elemento diferenciador 

dos dois tipos de contrato é a imediatividade da resposta ou consenso, tem sido sustentado 

que 0s contratos eletrônicos devem ser considerados como realizados entre presentes 

quando realizados por transmissão instantânea e entre ausentes quando a formação do 

vinculo é diferida no tempo199. 

Com base nesse fato, os contratos eletrônicos interpe~soai~ 

podem ser divididos em duas espécies distintas, conforme seja simultânea ou não a 

declaração de vontade de uma parte e sua recepção pela outra. 

Existem, pois, contratações simultâneas, quando realizadas 

em tempo real (on Zine), através de chats OU videoconferência, e contratações não 

simultâneas, quando existe um lapso temporal entre a declaração de uma parte e a 

recepgão dessa pela outra Parte. 

As contratações simultâneas geram contratos entre 

presentes, pois podem ser assimilados aos contratos firmados por telefone, devendo a 

proposta ser imediatamente aceita, exceto se 0 proponente tiver fixado prazo para sua 

aceitação, concluído o contrato no momento em que O proponente recebe a 

aceitação da proposta. 

As contratações não simultâneas (ou seja, as transações que 

são através do correio eletrÔnic0 (e-maio OU através de um "cliqueV na 

199 Manoel J. Pereh dos Santos, Contratos eletrônicos, p. 198 



homepage do fornecedor, geram contratos entre ausentes, pois podem ser assimilados aos 
200 contratos epistolares . 

Já nas chamadas contratações interativas, o contrato 

eletrônico resulta geralmente de técnicas de comunicação a distância, entre as quais se 

incluem as comunicaçóes realizadas atravbs de computador. Essa modalidade pressupõe, 
como 6 evidente, que a celebração do contrato se dê sem a presença fisica e simultElnea do 

fornecedor e consumidor. 

Até a expansão dos avançados meios de comunicação, as 

vendas à distância - da qual O Wmérci0 eletrônico é uma espécie moderna - eram 

consideradas como contratos entre ausentes (aceitação da proposta ocorre somente após o 

decurso de um lapso temporal) em oposição aos contratos entre presentes, que são 

caractefizados pela instantaneidade do cansenso. Porém, no caso dos contratos via 

Internet, apesar de serem contratos à distância, nem sempre poderão ser considerados 

entre ausentes, tendo em vista ocorrer, em muitos casos, a simultaneidade entre proposta e 

aceitação. 

4.8. A responsabilidade do Provedor 

Tema que também tem sido objeto de indagações, no 

tocante ao comércio virtual, diz respeito à responsabilidade do provedor, pelos prejuízos 

sofridos pelo consumidor. 

O contrato de prestação de serviços do provedor tem por 

objeto o acesso à Internet, em carater individualizado e continuo, a titulo 

oneroso ou gratuito, por prazo determinado ou indeterminado, e pode dar margem a dois 

tipos de responsabilidade do provedor de Internet frente ao usuário. 

'O0 Manoel J. Pereira dos Santos, Obra citada, p. 198 



O phmeiro, baseado na responsabilidade contratual, obriga 

o provedor por qualquer vicio ou defeito no fornecimento dos serviços objeto do contrato, 

como o gerenciamento da caixa postal, o fornecimento de programas, a lentidão nos 

acessos, a venda direta de-software, etc. O segundo, reflete-se na hipótese de responder o 

provedor de Internet pelas transações e conteúdos ofertados por terceiros, dentro de uma 

responsabilidade extracontratual. 

Em relação a esse segundo tipo de responsabilidade 

(extracontratual), para a sua configuração é mister sejam analisados os três tipos de 

provedores: a) os meramente de acesso ou conexão, que se limitam a fornecer OS meios 

necessários para garantir o acesso de usuários a rede; b) os de serviço, ou de 

hospedagem, que além do acesso prestam também serviços tais como correio eletrônico, 

armazenamento de páginas pessoais, etc.; e c) 0s de conteúdo, assim considerados em 

função de que divulgam informações, escolhendo O material a ser veiculado, seja ele de. 

criação própria ou de terceiros. Atualmente quase todos os provedores exercem 

concomitantemente as três atividades2''. 

Os primeiros, provedores de acesso, como o próprio nome 

indica, apenas permitem ao U S U ~ . ~ ~ O  O acesso eletrÔnic0 ao mundo virtual. Já os segundos 

e os terceiros são os que utilizam O espaço virtual acessado pelos usuários para divulga 

seus produtos e serviços. 

0 provedor de acesso, somente tem a responsabilidade pelo 

qqu oferece, consistente na conexão do usuário. Age, assim, apenas como 

intermediário da ligação, sem qualquer interesse nos resultados que advirão. Não pode, 

por isso, ser responsabilizado pelo conteúdo dos sites que a conexão possibilita, até 

porque, nem pode ter conhecimento dos seus conteúdos. É bem verdade que ele pode, 

até como meio de constatar a eficiência de sua publicidade indireta, rastear as páginas 

visitadas pelo seu usuário, mas tal rastreamento não pode, em hipótese alguma, ser 

201 Alfiedo Sérgio ~~zzareschi Neto, Ofensas em debates: provedor de fórum eletrônico pode ser 
responsabilizado. 



confiindido com controle ou censura, ficando completamente impossível ao provedor de 

acesso limitar ou tutelar o acesso de seu usuário as infinitas variedades de home pages, 

serviços e produtos disponibilizados na rede mundial de computadores202. 

Já o provedor de serviço e o de conteúdo têm relação direta 

com 0 comércio que divulgam. Visam o lucro sobre o objeto da oferta divulgada, e 

defendem a exclusividade da utilização de seu nome de domínio, e da marca que 

representa sua identificação digital. Sabem, por isso, ou poderiam saber, quais os vícios 

e defeitos que os produtos OU sewiços podem oferecer ao consumidor. Por isso, parece 

não haver dúvidas que devem ser objetivamente considerados como responsáveis pelas 

ofertas. 

A responsabilidade pode ainda decorrer do compromisso 

assumido pelo provedor, contratualmente OU perante o mercado, quanto a qualidade do , 

conteúdo que hospeda, OU do conhecimento inequívoco que tem da prática de atas 

criminosos ligados ao conteúdo que está hospedando (como por exemplo, imagens ou 

mensagens agressivas), se omitindo, nada fazendo para derrubar o site ou para restringir 

a utilização de sua hospedagem para fins delituosos'''. Alertados sobre o fato, se preferir 

manter a página ou site ofensivo, e não der baixa, estará atuando com evidente culpa e sua 

responsabilidade é solidária com 0 dono da página ou sítio2". 

A responsabilidade do servidor que incorpora a página ou o 

site é, assim, objetiva, isto é, prescinde da indagação sobre a culpa. Uma vez que aloja a 

informação transmitida pelo site ou página, assume o risco de eventual ataque a direito 

personalissimo de terceiro2''. 

202 Bemardo Rucker, ~es~onsabilidade do provedor de internetpente ao CDC, p. 6 
203 M~ Aurélio Greco, Poderes dajscalização tributária no âmbito da Intemet, p. 183 
204 Antonio Jeová Santos, Dano moral na internet, p. 122 
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O mesmo ocorre em relação ao conteúdo da informação. O 

provedor, para tornar atrativo o seu portal, contrata conhecidos profissionais da imprensa 

para colaborar no noticiário eletrônico, os quais difundem notícias, efetuam comentários, 

assinam colunas, tal como ocorre em jornais impressos, podendo, com isso, ofender 

pessoas. A responsabilidade pelo ato gerador do dano a terceiros se estende tanto ao 

provedor como à pessoa que noticiou o fato agravante206. 

O que determina a responsabilidade, portanto, é o tipo de 

atividade que o provedor desempenhou. Assim, se sua atuação foi a de apenas permitir o 

acesso do usuário, limitando-se a transmitir mensagens eletrônicas sem exercer controle 

algum sobre o seu conteúdo, não deve responder pelos danos sofiidos por terceiros 

prejudicados pela matéria veiculada. 

De todo modo, não se pode impor ao consumidor a 

obrigação de distinguir o provedor de acesso e o de conteúdo. Poderá o consumidor ser 

levado aceitação de uma oferta baseado na idoneidade do provedor de acesso, com o 

que, nos temos do Código de Defesa do Consumidor, poderá a responsabilidade do 

provedor ser considerada solidária, a não ser que faça uma ressalva expressa, no ato da 

contratação dos serviços de conexão, que é exclusivamente O anunciante que garante a 

qualidade do produto ou do Serviço e que será, Por isso, o único responsável pelos 

problemas decorrentes da negociação. 

Em relação a responsabilidade dos provedores gratuitos, o 

fato de não haver remuneração na prestação de serviços não quer dizer que não haja 

onerosidade no contrato, pois, normalmente, tais provedores são ligados a grandes 

comerciais, que Se Utilizam do espaço virtual para colocar o consumidor em 

,ontato com milhões de anúncios e ofertas de produtos e serviços. Com isso, o usuário 

acaba sendo um consumidor, rerrmnerando indiretamente ao provedor. D& que os 

206 Idem, p. 120 



provedores de acesso podem também vir a ser responsabilizados, até mesmo porque, é 

sabido que todos os provedores têm na publicidade uma grande fonte de receita. 

Importante ressaltar que a regulamentação constitucional 

operada pelo Código de Defesa do Consumidor tem os seus limites circunscritos ao 

território brasileiro. Como proceder quando a publicidade estrangeira invade as telas de 

computadores instalados no Brasil por meio de provedores estrangeiros e qual a solução 

que se deve buscar, principalmente cpando 0 negócio ultrapassa as fronteiras e a empresa 

vendedora ou prestadora do serviço não tem representação no Brasil? Essa questão 

deságua no conceito de soberania, não se podendo esquecer que o mundo virtual 

desconhece fronteiras. A solução para 0 impasse poderia estar na celebração de tratados 

internacionais, pois a lei interna não será capaz de resolver o problema, e o apego às 

leis tomará o país escravo de si mesmo207. 

4.9. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

no âmbito dos contratos eletrônicos 

Considerando suas principais peculiaridades, os contratos 

firmados no ambiente virtual podem ser classificados Com0 tipicos contratos de adesão, 

pois na compra de um produto ou serviço mediante a celebração de um contrato virtual, 

não é dado ao adquirente discutir as chusulas contrat~ais, suprimir ou inserir outras. Por 

isso a contratação eletrônica implica na presunção de boa-fé e de fragilidade do 

consumidor, e em caso de dúvida a respeito de c~áusulas contratuais, ou mesmo do 

próprio contrato, a interpretação d ~ e r á  ser favorável ao aderente, no caso o usuário- 

consumid~?~'. 

207 Marcio Bueno, A internet e o código de defesa do consumidor, p. 4 
208 Marcio Bueno, Obra citada, p. 2 



As normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se 

a todos os contratos celebrados pela Internet. Em conseqüência disso, qualquer 

apresentação de produtos e serviços em uma homepage é considerada, no Direito 

brasileiro, não apenas uma invilatio ad offerendum, mas sim uma oferta v inc~la tór ia~~~,  

acarretando, com isso, a obrigatoriedade do ofertante. 

As principais regras do CDC aplicáveis ao e-commerce 

são210. 

a) da oferta - considerando que a 

comunicação na Internet se dá entre 

pessoas que não se vêem e não se 

conhecem, a oferta deve ser veiculada de 

maneira clara e inequívoca, e 

perfeitamente inteligível; 

b) publicidade - que impõe a obrigação, nas 

vendas eletrônicas, de indicação do nome 

e endereço do fabricante ou importador 

na embalagem; 

c) arrependimento - contratações celebradas 

através da Internet devem obedecer a 

regra que faculta ao consumidor, nas 

vendas a distância, desistir da sua 

realização, independentemente de vicio 

no produto; 

209 Ana Pada Gambogi Carvalho, Obra citadap. 68 
210 Luiz Femando M. Castro, Obra citada, p. 140. 



d) banco de dados - proibição de veiculação 

a terceiros sem o prévio conhecimento ou 

autorização do consumidor. 

Não se pode desprezar o fato, já ressaltado, de que nem 

sempre o CDC poderá ser aplicado nas relações virtuais consumeristas realizadas no 

Brasil, tendo em vista que, em algumas delas, as ofertas de contratação serão regidas pela 

lei estrangeira2", e a constatação de que o comércio eletrônico desconhece fronteiras e 

não respeita os limites de jurisdição dos diversos países, leva a conclusão de que a 

operação de venda e compra será regida pelas leis do país em que se situar o 

estabelecimento eletrônico, que ter6 Por conseguinte, a competência para dirimir 

eventuais controvérsias advindas do negócio212. 

Apesar disso, parece que não deverá haver motivos para 

acreditar que o tratamento dos pdses estrangeiros aos consumidores nacionais deverá ser 

diferente do que o dispensado aos seus consumidores internos. Leis de proteção aos 

direitos do consumidor existem em praticamente todos os países ocidentais. Por isso, e 

considerando-se que o comércio eletrônico tem como uma das principais características a 

ausência das partes para O fechamento do negócio - 0 que ensejou, por parte de ~ o s é  

Rogério cmz e ~ u c c i ~ ' ~  a observação de que trata-se de contratação entre ausentes em 

tempo real - espera-se que não haverá maiores entraves nos contratos celebrados, via 

Internet, com fornecedores ou estabelecimentos sediados no estrangeiro. 

Não se pode esquecer, também, que o contrato celebrado 

pela Intemet tem seu conteúdo constituído apenas por uma das partes - o ofertante -, em 

nada diferindo, poWt0, do típico contrato de adesão utilizado em larga escala nos 

moldes tradicionais. Assim, ele não oferece a oportunidade para discussão prévia, tendo o 

2" paulo Lucon, Competência no comércio e no ato ilícito eletrônico, p. 354 
212 idem, p. 352-353 
213 ,ljficácia probatória dos contratos celebrados pela Interne!, p. 275 



usuário adquirente apenas duas opções: aceitar integralmente as condições da oferta, ou 

recusá-la214. 

214 Paulo Lucon, Obra citada, p. 355 



vm. A FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS ELETRONICOS 

Como se pode constatar ao longo desse trabalho, não há 

diferença entre os contratos celebrados pelos meios tradicionais, daqueles celebrados no 

ambiente virtual. Na essência, ambos submetem-se aos mesmos princípios, obedecem aos 

mesmos requisitos, e têm a mesma finalidade, de dar estabilidade e segurança aos 

negócios jurídicos, de forma a se constituir em instrumento balanceador da distribuição e 

circulação de riquezas. 

Entretanto, no tocante a fùnção social, alguns aspectos se 

destacam, quando analisados os princípios que regem os contratos tradicionais. 

A lição de Caio Mário, de que o contrato tem dupla função . 

social, pode muito bem ser avaliada no contexto dos contratos eletrônicos. A função 

civilizadora, e educativa, de que fala 0 mestre, será regra nos novos tempos, da 

globalização, que transformaram o dia-a-dia das pessoas num grande e constante desafio, 

onde o estresse, a preocupação e a angústia provocadas pela insegurança e pela 

concorrência faz com que todos vivam na ânsia de atingir O máximo proveito e felicidade 

com o menor As pessoas buscam comodidade, acima de tudo, e o computador, 

com as novas técnicas de intercomunicação, é um poderoso instrumento de que se valem 

para atingir a esse objetivo. 

Numa primeira conclusão, a assertiva de Caio Máno pode 

levar à conclusão de que a função social do contrato celebrado eletronicamente, 

simplesmente não existe, pois, sendo coroláno da função social permitir a maior 

individualidade humana, que faz com que aquele que contrata projete na avença algo de 

sua personalidade215, é dificil imaginar que 0 ambiente virtual possa permitir que isso 

possa ocorrer AS relações virtuais são frias, totalmente destituídas de contato humano. O 

In~fituiçõcs de direito privado, p. 4 



contato é maquinal, e abrange todo um complexo emaranhado de redes que aproxima as 

pessoas da tela, mas as mantém distantes, muitas vezes no anonimato. 

Por outro lado, levando-se em conta a premissa de que a 

função social do contrato consiste na proteção conferida pelo ordenamento jurídico aos 

pobres, desamparados, aos desfavore~idos~~~, não se pode conceber como os contratos 

eletrônicos terão condições de atingir a esse objetivo, pois não é segredo que apenas uma 

minoria tem possibilidade de ter um equipamento capaz de permitir o acesso a Internet 

(computador dotado de capacidade suficiente, modem, e linha telefõnica). 

Assim, por qualquer ângulo que se veja a questão, a 

conclusão a que se chega é a de que função social e contrato eletrônico são duas linhas 

paralelas, que dificilmente se tocarão, por existir entre elas uma distância incapaz de ser 

superada, pelo menos num primeiro nmmento. 

Poderia servir de consolo a alegação de que isso ocorre em 

face da ausência de norma regulamentadora dessa nova forma de relação, e que a 

situação se modificar com a intervenção efetiva do Estado, que tem o dever de 

exercer um controle de uma parte essencial do Direito Contratual, impondo regras e 

obrigações aos contratantes2". 

Entretanto, sendo o contrato h t o  da livre manifestação de 

vontade das partes, e sendo as relações vimais processadas num mundo tão complexo e 

abrangente como é o da Intemet, é dificil imaginar como O Estado poderá exercer esse 

controle. O código de Defesa do Consumidor, onde 0 direito contratual moderno 

encontra o seu maior exponente em matéria de função social, apesar de ter aplicação nos 

contratos eletrônic~~, não poderá prevalecer frente as complicadas nuanças do ambiente 

virtual dente as quais a mais difícil é exatamente a que limita geograficamente a sua área 
7 

de aplicação 

2' h Carlos ~ l b e r t o  Ferreira. O direito dos contratos e seus principios.fundamentaiiT, p. 1 12 
217 ~i,....,-d~ Lorenzetti, f+~damentos do direito privado, p. 550 



Não se pode esquecer, ainda, que salvo raras exceções, o 

contrato eietrônico é um contrato de adesão, e como tal, não permite a livre manifestação 

de vontade da parte. A própria concepção tecnológica do sistema não permite que haja 

contraposição: a aceitação' deve ser imediata, tal como consta da proposta ou oferta. 

Assim, se mesmo no campo real o contrato de adesão, por suas peculiaridades, oferece 

dúvidas quanto a fùnqão social que exerce, parece claro que no ambiente virtual ele tem 

bem menos chance de atingir a esse propósito, ainda que, partindo da análise subjetiva 

dos consumidores, possa se chegar à conclusão que não se pode dar aos contratos 

eletrônicos a mesma interpretação dada aos contratos de adesão tradicionalmente 

"celebrados7', haja vista que eles se desenvolvem em circunstâncias distintas2''. 

É bem diferente a situação do Intemuta, que comprovadamente tem melhores formação e condição 
financeira que lhe possibilitam maior grau de discernimento e de escolha - e que tem, por isso. a opção de 
compra ou de comprar sem que isso lhe (raga maior compro~netimenlo -, da situação do consumidor 
mais humilde - a grande maioria -, que provavelmente nem possua computador, e que contrata em 
condi~&s de absoluta necessidade, como 6 0 Caso do o ~ e f i o  que depende de -porte público pm 
chegar ao seu trabalho, e que d o  tem a mínima oP@o de Rcusar a oferta da msp~i(adora,  ainda que 



Verificados todos os princípios, requisitos e demais 

elementos que regem o direito dos contratos, pode-se afirmar que os contratos celebrados 

no ambiente virtual são perfeitamente admitidos pelo sistema processual vigente, 

bastando apenas que alguns aspectos de natureza técnica sejam aperfeiçoados, a fim de 

conferir total segurança e autenticidade aos documentos eletrônicos que servirão de 

suporte para os contratos. 

Os contratos eletrônicos não representam nova modalidade 

contratual. A inovação reside apenas na forma de sua celebração, que sai do contexto 

fisico, ou material, para ingressar na configuração virtual. As declarações de vontade . 
continuarão a ser externadas naturalmente, em nada contrariando a lei, ainda que sob uma . 

nova ótica de manifestação,. Por isso, não é aceitável que se levantem tantas dificuldades 

para a sua implementação. 

A preocupação demonstrada por parte expressiva da 

doutrina moderna com a falta de regulamentação específica para o comércio eletrônico 

não se justifica, e todo o panorama sombrio que está sendo traçado em torno da sua 

viabilidade decorre da exagerada atenção dispensada por juristas as questões técnicas, 

impedindo enxergar que o atual ordenamento jurídico pode ser capaz de regular o 

comércio eletrônico sem a necessidade de grandes modificações. Os problemas técnicos 

devem ser resolvidos por técnicos em informática, e não por juristas. 

É evidente que os tribunais deverão passar por uma 

restmturação, para terem condições de resolver com rapidez e eficiência (maiores 

atributos da contratação eletrônica) as demandas que poderão advir, e que, pelo menos 

num primeiro momento, apresentarão nível de complexidade superior ao que hoje é 

discorde e conteste as condições de SegUranÇa, conforto e pontualidade (OU numa expressão mais justa: 
insegurança, desconforto e impontualidade). 



verificado. No mais, será uma questão de mera adaptação as novas tecnologias, deixando 

para trás culturas de apego a estmturas superadas, que só servem para emperrar o 

funcionamento da máquina judiciária. 

Igual conclusão já não se pode extrair em relação a fùnção 

social dos contratos eletrônicos. 

Considerando que a configuração da tùnção social dos 

contratos exige o mais absoluto respeito a todos 0s seus princípios, particularmente o da 

boa-fé, as próprias características do contexto em que são firmados não permitem afirmar 

que os contratos celebrados no ambiente virtual possam desempenhar esta função. 

Por se desenvolverem através de relações automatizadas, , 

falta a eles ingrediente fundamental do contrato, que é exatamente o da sociabilidade, a . 

que se refere ~orenzet t i~ l~ ,  não se podendo afirmar, pelo menos por enquanto, que haverá 

espaço para relação interpessoal, capaz de expressar sentimentos, anseios, dúvidas e 

expectativas dos contratantes, e necessária para medir a verdadeira intenção das partes. 

O fenômeno da globalização vem ganhando força com a 

rápida e continua evolução da Internet. O computador, ao mesmo tempo em que incute 

nas pessoas a idéia de ubiquidade, vai aos poucos impondo uma rotina que as seduz, que 

as isola e que as torna extremamente individualistas. Imaginar, portanto, que as 

conseqüências dessa revolução não causassem um abalo na convivência e nas relações 

sociais, seria utópico, considerando que, da sua própria casa o internauta consegue 

acessar o mundo inteiro e navegar por sites que lhe possibilitam conhecer, conversar, 

transacionar, se divertir, sem se preocupar em saber quem 6 a pessoa com quem está se 

relacionando. E esta tendência vai se fimando. 



Por outro lado, não se pode deixar de lado o grave drama da 

exclusão, que necessariamente deve ser levado em conta na conclusão desse trabalho. 

Nem todas as pessoas reúnem condições de se relacionarem 

no ambiente virtual. Aliás, são desnecessárias maiores estatísticas para se afirmar que a 

maior parte delas vive totalmente a margem dessa tecnologia, que exige investimentos em 

equipamentos, licenças, direitos de uso, etc. 

Não se pode, assim, numa primeira análise, invocar a fiinção 

social do contrato eletrônico, quando se sabe que o sistema ainda não permite ele esteja 

ao alcance de todos, ou, pelo menos, da maioria. 

Função social significa ausência de desigualdade, e seria 

ilógico imaginar que apenas uma pequena minoria possa ser contemplada com o 

principio, enquanto que a maior parcela dos indivíduos tenha de se submeter as regras 

tradicionais do mercado. Só existe igualdade no plano jurídico, não no econômico. por 

conseguinte, não no social. 

Função social implica em plena liberdade, e na medida em 

que só se é "erdadeiramente livre quando se se pode exercer todos os direitos e garantias 

constitucionais, dentre estas a de uma vida digna (lembrando que não se pode falar em 

dignidade sem que se fale em garantia de segurança, educagão, cultura, lazer, boa 

alimentação, moradia, etc.), parece óbvio que, ausente O principio da dignidade humana, 

ausente a fiinção social do contrato. 

Esta, entretanto, não deve ser uma conclusão definitiva, pois 

o direito não é estático, e vai se amoldando as situações, provocando a imaginação das 

pessoas, e conclamando-as ao convívio salutar e harmonioso. 



Da mesma forma que o contrato tradicional passou por fases 

de absoluta ausência de função social, para depois ir aos poucos sendo submetido a esse 

princípio, assim também poderá vir a ocorrer em relação ao contrato eletrônico. 

Como a tecnologia e a cibernética vão conseguindo, aos 

poucos, uma integração com o direito, permitindo a viabilidade do contrato eletrônico, 

poderá essa fusão acarretar uma nova tendência de comportamento, que possibilite um 

convívio menos automatizado, e mais pessoal. 

Rememorando o início desse trabalho, o direito ". ..sempre 

teve uma aptidão para aderir a realidade: mesmo quando desamparado por reflexão dos 

juristas, o Direito foi, ao longo da História, procurando as soluções 

220 ~ l ~ ~ ~ - ~ i b ~ b  conaris, Pensamento sistemático e conceito de sistemn na ciência do Direito, p. 24 
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