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Resumo 
GARCIA, B. B.. Formação dos contratos eletrônicos no direito do consumidor 

brasileiro. 162p. Mestrado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2016.  

Esta dissertação tem por escopo determinar o momento de conclusão dos 

contratos eletrônicos que envolvam uma relação de consumo, abrangendo aqueles 

concluídos mediante cliques do consumidor (“click-wrap agreements” ou “point and 

click”) e também mediante a troca de e-mails. Diante das peculiaridades do meio 

eletrônico, a aplicação das regras tradicionais das etapas de formação contratual, e, 

principalmente, a precisão do momento da conclusão contratual mostram-se 

problemáticas.  

Em primeiro lugar, foi estudado o momento em que ela ocorre nos contratos 

entre pessoas presentes e pessoas ausentes no meio material, para depois conferir se o 

que é aplicado pode também o ser no ciberespaço. Quanto aos contratos não simultâneos 

entre pessoas ausentes, constatou-se que há a possibilidade de sua formação em quatro 

momentos, explicados, de modo geral, por quatro teorias: da declaração, da informação, 

da recepção e da expedição, com destaque às duas últimas, por serem mais usuais.  

Os sistemas jurídicos, no entanto, divergem quanto à aplicação de tais teorias, o 

que torna impossível a sua transposição ao meio eletrônico, já que não possui fronteiras.   

Diante do embate entre as teorias da recepção e da expedição, e, apesar de, no 

Brasil, não haver um consenso, chegou-se ao entendimento de que o melhor momento 

para a conclusão do contrato eletrônico seria o da recepção da aceitação pelo 

proponente. Dentre outros motivos, ressalta-se que a teoria da recepção provavelmente é 

a que mais equilibra os riscos entre as partes.  

No entanto, apesar de definido tal momento, para melhor precisá-lo foram 

cotejadas certas peculiaridades do meio eletrônico, passíveis de discussões se são 

capazes ou não de influenciá-lo, como, por exemplo: o envio, pelo proponente, de um 

aviso de recebimento da aceitação; a obrigatoriedade do direito de arrependimento do 

consumidor; a reserva no “carrinho de compras” pelo consumidor; o aguardo do 

fornecedor pela aprovação do pagamento. Concluiu-se, ao final, que nenhum desses 

elementos influencia o momento de conclusão do contrato eletrônico.  

Palavras-chave: conclusão do contrato eletrônico, click-wrap agreement, proteção do 

consumidor, teoria da recepção, teoria da expedição, mailbox rule. 



    

 

Abstract  

GARCIA, B. B.. The conclusion of electronic contracts in the brazilian consumer law. 

162p. Master - Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2016.  

This dissertation intends to define the exact moment of electronic consumer 

contracts conclusion, specifically those that are concluded by the consumer’s clicks 

(called as “click-wrap agreements” or “point and click” contracts) and also by the 

exchange of e-mails. Due to electronic environment particularities, the use of traditional 

rules of the contract formation, and, mainly, the establishment of the moment of the 

contract conclusion, have become problematic.  

First of all, it has been studied the moment of conclusion in the material world, 

between present and absent people, with the purpose of, then, verify whether the rule 

usually applied is also suitable for the cyberspace. Regarding the non-simultaneous 

contracts between absent people, it was possible to verify its formation in four moments, 

explained, in general, by four theories: declaration, information, receipt and mailbox 

rules, with emphasis being placed on the last two, because of their prevalent usage.  

The legal systems, however, disagree about the application of those theories, 

becoming impossible to transpose them to cyberspace, since it has no boundaries.  

In face of the clash between the receipt and the dispatch rules, and, in spite of the 

fact that does not exist consensus in Brazil, an understanding has been reached: the best 

moment for concluding the electronic contracts occurs when there is the receipt of the 

acceptance by the offeror. Among other reasons, the receipt theory might be the most 

suitable to the cyberspace because is the one that brings more balance to both parties. 

However, notwithstanding the endorsement of the reception theory, to better 

precise its application, some peculiarities had been analysed in order to discover if they 

are capable of influenciate the contractual formation: the dispatch of a receiving note by 

the offeror; the compulsory consumer right of withdrawal; the consumer reservation of 

the product in the “shopping basket”; and the suppliers waiting of the payment approval. 

In the end, it has been concluded that none of these listed elements influenciate the 

moment of the electronic contract conclusion. 

Keywords: electronic contract conclusion, click-wrap agreements, consumer protection, 

receipt rule, dispatch rule, mailbox rule 
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CC     Código Civil brasileiro (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002) 
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1990) 
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INTRODUÇÃO 

 

Inserido no fenômeno da globalização de mercados e culturas, o meio eletrônico, 

representado principalmente pela Internet, quebrou barreiras de espaço e tempo, 

trazendo diversas facilidades à sociedade.  

Esse meio permitiu uma formação contratual diária rápida e prática1, havendo o 

aumento de sua produtividade e rentabilidade, devido à diminuição de tempo e 

economia de dinheiro, que seriam gastos, por exemplo, com a correspondência entre os 

contratantes2.  

Entretanto, devido a algumas de suas peculiaridades, como a ausência de 

fronteiras entre Estados e a “desumanização”3, os institutos jurídicos já existentes e a 

sua regulação podem não se aplicar de modo perfeito no mundo imaterial, o que 

certamente tende a causar grande insegurança jurídica4 e vulnerabilidade dos usuários. 

O desenvolvimento eletrônico mostra-se progressivamente acelerado 5 . A 

expansão do número de terminais, como computadores e do uso da Internet, trouxe 

diversas questões jurídicas, sendo talvez, do campo das relações contratuais, o mais 

abundante em novidades6. Devido à recorrente e crescente utilização dos mecanismos 

tecnológicos pelo consumidor7, mostra-se essencial aprofundar os estudos acerca da 

																																								 																					
1 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração de contratos via internet segundo os ordenamentos 

jurídicos alemão e brasileiro, in Revista de Direito do Consumidor, vol. 39, ano 10, 2001, p. 87.  
2 M. H. DINIZ, Tratado teórico e prático dos contratos, vol. 5, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 2006, p. 

752. Em poucas palavras, J. OLIVEIRA DE ASCENSÃO demonstra a evolução da internet, que nos últimos anos 
é um importante local de comércio: “nascida militar, metamorfoseada em científica, massificada a seguir, a 
Internet foi celeremente transformada num veículo comercial” (Estudos sobre Direito da Internet e da 
sociedade da informação, Coimbra, Almedina, 2001, p. 18). 
 3 G. OPPO, em seu artigo, utiliza a expressão “disumanizzazione” (Disumanizzazione del contrato?, 
in Rivista di Diritto Civile, vol. 44, n. 5, 1998, pp. 525-533.  

4 Segundo N. LUCCA, a maioria das pessoas ainda sente medo de fazer suas compras por intermédio 
da rede eletrônica. (Direito e Internet: aspectos jurídicos relevantes I, 2ª ed., São Paulo, Quartier Latin, 
p.70).  

5 F. GALGANO, Prefazione, in V. RICCIUTO – N. ZORZI (org.), Il contratto telematico, Padova, 
Cedam, 2002, p. XIII.  
 6 A. TAVARES ROSA MARCACINI, Direito e informática: uma abordagem jurídica sobre criptografia, 
Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 14.  

7 “A busca sistemática de ganhos de produtividade por meio de várias formas de uso de aparelhos 
eletrônicos, computadores e redes de comunicação de dados aos poucos foi tomando conta do conjunto da 
atividade econômica. Essa tendência continua em nossos dias”, evidenciada pelo acesso diário ao 
ciberespaço (P. LÉVY, Cibercultura, Tradução de C. Irineu da Costa, 3a ed., São Paulo, Editora 34, 2010, p. 
31).  
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adaptação de institutos tradicionais ao meio eletrônico8. E já é possível evidenciar que, 

para a perfeita concretização do contrato, não basta um simples encaixe do instituto 

contratual ao novo ambiente9. 

Surgiram dúvidas quanto a que fonte de direito aplicar a determinadas 

situações10, como as leis, os costumes ou a jurisprudência (que muitas vezes pode até 

não existir); também passou-se a questionar qual lei dentre as nacional, comunitária e 

internacional é cabível no regulamento das relações jurídicas11; e até se o novo meio 

precisa de regulamentação ou se deve ser guiado pela autorregulamentação.  

No tocante a esse último questionamento, por não ser objeto da presente 

pesquisa, ousa-se apenas ressaltar que durante toda a exposição, seguir-se-á a opinião 

que parece a mais apropriada: favorável à regulamentação do meio eletrônico. Segundo 

G. ALPA, é um erro crer que a globalização e a Internet, pela impossibilidade de 

sujeitarem-se a fronteiras e, portanto, aos ordenamentos nacionais, são fenômenos não 

juridificáveis ou que sua regulamentação é inoportuna12.  

Em um primeiro momento, pensou-se que a simples transposição das normas 

existentes no mundo material para o mundo real seria sufuciente para evitar a 

insegurança jurídica, no entanto, posteriormente, percebeu-se a insuficiência de tais 

normas, que passam cada vez mais a serem utilizadas em um aspecto subsidiário, à 

medida que normas reguladoras do meio eletrônico são criadas. 

Além do campo de mera aplicação legislativa, questões dogmáticas e 

metodológicas surgiram acerca da formação do contrato. A não imposição de fronteiras 

																																								 																					
8 De acordo com A. RAWLS, o tema é muito atual, e é importante que se construa uma doutrina que 

antecipe e acomode desenvolvimentos futuros para que o direito não fique com muitas lacunas em relação à 
realidade tecnológica (Contract formation in an internet age, in The Columbia Science and technology law 
review, vol. X, 2009, p. 203, disponível [on-line] in: http://stlr.org/download/volumes/volume10/Rawls.pdf).  

9 Diante da influência do meio eletrônico, o contrato submeteu-se a diversas alterações, fazendo com 
que os juristas se perguntassem até se ainda seria adequado o uso dos conceitos tradicionais. Cf. F. 
GALGANO, Prefazione cit. (nota 5 supra), p. XV. 

10 C. CAMARDI, Contratto e rapporto nelle reti telematiche. Un nuovo modelo di scambio, in V. 
RICCIUTO – N. ZORZI (org.), Il contratto telematico, Padova, Cedam, 2002, p. 3. 

11 G. ALPA afirma que, no tocante aos contratos eletrônicos, a grande problemática dos juristas diz 
respeito à dúvida de que fonte normativa aplicar. É discutido se esta deve ser nacional, internacional ou até 
“planetária”. Quanto ao enfoque global, como o comércio pode ser realizado entre países que não ratificaram 
tratados em comum, o consumidor, por exemplo, acaba ficando muito vulnerável e ainda mais exposto ao 
abuso do fornecedor (Corso di diritto contrattuale, Padova, Cedam, 2006, pp. 410-411).  

12 G. ALPA, Corso di diritto contrattuale cit. (nota 11 supra), pp. 409, 410. Também segue a mesma 
opinião L. Lessig. De acordo com esse autor, a Internet, que se caracteriza pela anarquia, está, com o passar 
do tempo, transformando-se em uma rede controlada. A intervenção no “cyberspace” protege as vontades 
individuais e ao mesmo tempo os valores sociais (Code version 2.0, New York, Basic Books, 2006, pp. 3-6). 
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e a instantaneidade das operações realizadas na Internet questionaram, principalmente, 

em qual momento e local é mais apropriada a conclusão contratual eletrônica. 

Dentre os possíveis ramos questionados da formação contratual, o tema da 

presente dissertação de mestrado volta-se à busca da resposta de qual seria o momento 

mais adequado de conclusão do contrato eletrônico entre ausentes, mais especificamente 

aquele inserido no âmbito consumeirista. 

Os sistemas jurídicos e doutrinas de diferentes países divergem acerca da 

precisão do exato instante de conclusão do contrato entre ausentes, adotando diferentes 

teorias, precipuamente as da recepção e da expedição da aceitação. Assim, não há 

concordância, nem unanimidade doutrinária ou legal a respeito da questão principal, 

objeto da pesquisa, o que mostra a relevância de seu estudo, inclusive no meio material.  

No entanto, foi escolhido o meio eletrônico por duas razões. A primeira por se 

entender que, caso escolhido o meio tradicional para o estudo do tema, seria necessário 

compreender de maneira muito detalhada o sistema jurídico de cada país citado, para 

assim poder apontar o melhor momento de conclusão contratual. E como a aplicação do 

tema no meio material possui a delimitação de fronteiras, o tema poderia perder a sua 

importância prática. Isso porque cada nação pode adotar a teoria que mais servir ao seu 

ordenamento, não havendo, talvez, contribuição algum caso se atinja a conclusão de que 

teoria diversa seria mais adequada. Assim, cair-se-ia em uma discussão apenas 

legislativa e comparativa entre os países, sem o rendimento de possíveis frutos.  

Como o ciberespaço é desterritorializado, rende maiores discussões e 

contribuições à análise da formação contratual nele inserida. Nele existe a possibilidade 

da uniformização legislativa, adotando-se a teoria mais oportuna, em contraposição aos 

direitos nacionais, que podem, soberanamente, escolher o que lhe soar mais plausível 

dentro de suas fronteiras delimitadas.  

De qualquer forma, procurou-se discutir o tema em um âmbito mais nacional, 

justamente porque, como ainda não há uma solução, evitou-se perder o enfoque no 

estudo de diversos sistemas sem a contribuição do brasileiro. No entanto, isso não 

significa que não haverá a comparação com outros ordenamentos e doutrinas. Isso, na 

realidade, pode ocorrer por se tratar o tema estudado de âmbito internacinal, sendo que 

soluções estrangeiras também são pauta de análise, com o cuidado de não misturar os 

ordenamentos jurídicos, mas sim ponderar se é possível obter uma solução uniforme 
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para ser aplicada ao meio eletrônico, ou se é o caso de apenas manter o que é aplicado 

em cada direito material.  

Por último, como o meio imaterial é muito inseguro, devido às suas 

peculiaridades, mostra-se ainda mais relevante precisar o momento de conclusão 

contratual. 

Também, escolheu-se focar o estudo nos contratos eletrônicos de consumo, pois 

são muito recorrentes, podendo ocorrer, atualmente, inclusive por meio de aplicativos 

como o WhatsApp. A exigência, nos contratos entre ausentes, é de uma maior proteção 

do consumidor quando comparada com a que normalmente já ocorre. Em primeiro 

lugar, ressalta-se que, nos contratos entre presentes, o consumidor tem, geralmente, a 

oportunidade de maturação de sua decisão, podendo examinar diretamente o bem objeto 

da prestação contratual e fazer perguntas ao vendedor. Já no caso das operações 

concluídas entre ausentes, tanto no meio material quanto imaterial, não existe a 

possibilidade de exame direto da coisa, e, em regra, não há um diálogo com o 

vendedor 13 . E nos contratos eletrônicos, além de a maioria ser entre ausentes, 

acrescenta-se o fato de o consumidor estar ainda mais desprotegido, sujeito a um 

marketing agressivo, fazendo com que se encontre em uma situação muito vulnerável, 

por ser induzido a praticamente irresistíveis comportamentos14. 

Para fins de rigor científico, julgou-se mais adequado apresentar, em primeiro 

lugar, um panorama que propiciasse subsídios necessários ao desenvolvimento da 

resposta ao questionamento principal.  

Assim, dividiu-se a exposição do tema de maneira que fossem inicialmente 

contemplados elementos do meio eletrônico, evidenciando suas peculiaridades e seu 

contexto histórico. Necessária também a exposição da evolução do instituto contratual 

no meio material, para, assim, posteriormente, ser possível adentrar mais no objeto da 

pesquisa, com o exame dos meios de manifestação de vontade na formação do contrato 

eletrônico e a delimitação da natureza jurídica da publicidade na Internet, se seria 

apenas um convite a ofertar ou já uma oferta ao público, portanto, vinculante. 

																																								 																					
13 A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, 21a ed., Milano, Giuffrè, 2013, p. 

677.  
14 N. DE LUCCA, A proteção dos consumidores no âmbito da internet, in C. R. PEREIRA DE LIMA, L. 

N. B. TELLES NUNES (org.), Estudos avançados de direito digital, Rio de Janeiro, Elsevier, 2014, p. 98. 
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Com o embasamento de tudo discutido, viável a análise do momento de 

perfeição do acordo nos contratos eletrônicos de consumo entre ausentes, inclusive os 

mais atuais, concluídos por meio do uso de aplicativos como o WhatsApp. Primeiro, 

ressaltaram-se as teorias possivelmente aplicadas no meio material, para depois 

aprofundar seu encaixe no meio imaterial, com o cotejo de elementos que podem ou não 

influenciar a sua aplicação, como o fato de os contratos eletrônicos serem 

substancialmente instantâneos, a queda de conexão das partes à rede durante a formação 

do contrato, a confirmação de recebimento da aceitação do consumidor, dentre outros. 

Confrontando tais peculiaridades com a aplicação de cada teoria, mostrou-se possível 

uma sugestão conclusiva. 

Ademais, ligados à conclusão contratual, estão a análise do uso da assinatura 

eletrônica e de sua necessidade, bem como do direito de arrependimento ao consumidor, 

que, atualmente, é obrigatório em todos os contratos realizados mediante o uso da 

Internet, de acordo com o direito brasileiro, o que será mais bem explicado no final do 

texto.  

Por fim, cabe, no momento, mencionar os mais relevantes porquês da escolha do 

tema. A precisão do momento em que um contrato se conclui leva consigo muitas 

questões de âmbito prático.  

Ressalta-se, em primeiro lugar, a determinação do preço, podendo ser acordado 

que será fixado no instante de conclusão do contrato. Destarte, se, por exemplo, for 

definido que o contrato se formará quando da expedição da aceitação do consumidor, o 

preço pode ser um, mas, caso o contrato se torne perfeito quando da recepção da 

aceitação pelo fornecedor, o preço pode ser outro, menor, ou maior, o que causa imensa 

insegurança a ambas as partes.  

E. GIANTURCO dispõe mais quatro questões relevantes que justificam a exata 

determinação do momento de conclusão do contrato: precisar o juiz competente, a lei 

reguladora, o direito de revogar a proposta sem que isso acarrete ônus algum ao 

proponente e a responsabilidade por caso fortuito15. 

																																								 																					
15 E. GIANTURCO, Diritto delle obbligazioni, Napoli, Luigi Pierro, 1894, p. 99.  
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 Acrescenta-se também, enfim, a determinação da contagem de prazos, por 

exemplo, para que o consumidor possa exercer seu direito de arrependimento16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
16 No Brasil, o consumidor, de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, tem 

direito a arrepender-se em sete dias, sem nenhuma motivação. 
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1. CARACTERÍSTICAS DO MEIO ELETRÔNICO 

 

A economia está caracterizada pela incessante busca de ganhos em 

produtividade, o que é possível obter facilmente nos dias atuais por meio do uso de 

aparelhos eletrônicos, como computadores, e de redes de comunicação17. 

Começou-se a usar a Internet em prol das relações econômicas, e novos termos 

como “New Economy”, “e-commerce”, “cibernética” foram cunhados18. Diante desse 

cenário de globalização e revolução tecnológica, o comércio eletrônico se desenvolveu e 

se expandiu rapidamente, interferindo no funcionamento do mercado.  

As diversas peculiaridades e dificuldades técnicas desse mundo, bem como a 

relativização de conceitos tradicionais como o tempo e o espaço19, desencadearam a 

desconfiança dos usuários e, consequentemente, entraves ao desenvolvimento pleno do 

comércio eletrônico. Conforme afirmam N. DHOLAKIA, W. FRITZ, R. R. DHOLAKIA e M. 

MUNDORF, “the Internet opens the world to the consumer but at the same time renders 

the consumer open and sometimes vulnerable to the world” 20.  

Em todo o mundo é possível encontrar um usuário, o que impõe graves 

problemas no tocante à disciplina das questões tradicionais acerca da conclusão do 

contrato: o tempo, o lugar, o foro competente para a resolução jurisdicional de 

controvérsias, a tutela do consumidor, dentre outros21.  

No comércio eletrônico, segundo V. FRANCESCHELLI, são exaltadas as tensões 

																																								 																					

 
17 P. LÉVY, Cyberculture, Paris, Odile Jacob, 1997, trad. port. de C. Irineu da Costa, Cibercultura, 3a 

ed., São Paulo, Editora 34, 2010, p. 31.  
18 F. S. S. IPPOLITO, I contratti di internet e del commercio elettronico, Milano, Giuffrè, 2001, p. 1.  
19 S. R. C. S. LEAL (Contratos eletrônicos: validade jurídica dos contratos via internet, São Paulo, 

Atlas, 2007, p. 23, ss.) discorre sobre a relativização de tais conceitos tradicionais. R. FRAU (La formazione e 
l’invalidità del contratto telematico, in V. RICCIUTO [org.], Il contratto telematico e i pagamenti elettronici: 
l’esperienza italiana e spagnola a confronto, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 36-37) menciona que o tempo do 
direito é tradicionalmente histórico e, no caso da contratação pela Internet, tende a se modificar em seu 
significado. O contrato, por exemplo, feito mediante um clique no mouse é tão imediato que se consuma ao 
mesmo instante do seu cumprimento, eliminando a possibilidade de outros gestos sucessivos; assim, a 
Internet apresenta um tempo não histórico ou, em italiano, “astorico”, já que o sistema não é interrompido, 
destinado a funcionar 24 horas por dia. O conceito de espaço também assume conotações inovadoras, dado 
que o sistema eletrônico funciona em qualquer lugar e é de âmbito planetário, ultrapassando as dimensões 
territoriais que correspondem a cada ordenamento jurídico.      

20 Global e-commerce and online marketing, Westport (CT), Quorum Books, 2002, p. 11.  
21 V. RICCIUTO, La formazione del contratto telematico e la tutela del consumatore, in V. RICCIUTO 

(org.), Il contratto telematico e i pagamenti elettronici: l’esperienza italiana e spagnola a confronto, Milano, 
Giuffrè, 2004, p. 3. 
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entre ordenamento jurídico e mercado global22, mostrando-se visível o declínio do 

direito constrito a um Estado, ou seja, a menor capacidade de produzir normas de fonte 

nacional para regular institutos tradicionais usados no meio eletrônico.  

Mesmo assim, vários países mostraram-se preocupados com a questão do 

controle da rede por meio de normas, o que gerou iniciativas legislativas nesse sentido, 

com adaptação de regras e princípios já existentes e também criação de novas23, focadas, 

principalmente, no contrato eletrônico, na sua segurança, integridade, meios de prova, 

proteção da privacidade dos usuários da rede e dos consumidores. 

Por exemplo, no campo consumeirista, determinou-se que o usuário deve ser 

obrigatoriamente notificado dos termos de condição de uso dos sites (browse-wrap), sob 

pena de nulidade. Isso porque, geralmente, esses não são lidos pelos consumidores e 

encontram-se em local de improvável visualização, quase sempre no canto inferior da 

página24.  

Entretanto, a regulamentação do meio digital ainda necessita de evoluções, como 

a maior expansão de sua incidência e uma análise mais detida da formação dos contratos 

que nele ocorrem, principalmente no que diz respeito ao momento de sua concretização. 

Antes disso, é imprescindível apresentar o funcionamento de tal espaço, as suas 

nomenclaturas próprias e restringir o objeto de estudo do presente trabalho. 

 

1.1. A Internet e o comércio eletrônico  
 

A Internet25 é uma rede material aberta, ou seja, qualquer indivíduo que tiver 

acesso a um terminal de conexão pode nela navegar.  

																																								 																					
22 Premesse generali per uno studio del commercio elettronico, in V. Franceschelli (org.), 

Commercio elettronico, Milano, Giuffrè, 2001, p. 2.   
23 De acordo com V. RICCIUTO (La formazione cit. [nota 21 supra], p. 3), houve uma visível 

reinterpretação das convenções internacionais (por exemplo, a Convenção de Viena sobre a venda 
internacional dos bens móveis, a Convenção de Roma sobre as obrigações contratuais), além de novos 
critérios de tratamento, constituídos, por exemplo, dos princípios individuados na diretiva 2000/31/CE sobre 
comércio eletrônico. 

24 C. R. PEREIRA DE LIMA, Validade e obrigatoriedade dos contratos de adesão eletrônicos (Shrink-
Wrap e Click-Wrap) e dos termos e condições de uso (Browse-Wrap): um estudo comparado entre Brasil e 
Canadá, Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, 
pp. 540, 541, 628. Também, cf. C. R. PEREIRA DE LIMA (Contratos de adesão eletrônicos (shrink-wrap e 
click-wrap) e os termos de condições de uso (browse-wrap), in C. R. PEREIRA DE LIMA, L. N. B. TELLES 
NUNES (org.), Estudos avançados de direito digital, Rio de Janeiro, Elsevier, 2014, p. 122-128.  

25 Uma definição mais detalhada proveniente da doutrina brasileira é: “a internet é um sistema 
transnacional de comunicação, operacionalizado por um conjunto de computadores interligados, permitindo a 
consulta, recepção e transmissão de dados (textos, sons, imagens), entre pessoas físicas e jurídicas e entre 
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A raiz do fenômeno tecnológico não ocorre antes da década de 1940, quando, 

com a Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade e o impulso para a construção das 

primeiras máquinas mais elaboradas, como a ENIAC (Electronic Numerical Integrator 

and Calculator), considerada a primeira calculadora eletrônica26.  

Posteriormente, mostrou-se indispensável uma comunicação melhor entre as 

bases militares27. Dessa forma, nos Estados Unidos, criou-se a Arpanet, uma rede 

embrionária de associação entre computadores28. Entretanto, esse sistema se restringia 

aos ambientes internos. 

Em 1972, houve a expansão para a realização de transmissões externas, por meio 

da criação do “Transmission Control Protocol/ Internet Protocol” (TCP/IP), 

considerado em 1983 como meio de comunicação29, e a Internet entendida como uma 

interligação de computadores (atualmente, até de celulares e tablets). 

No entanto, apenas em 1987 o governo estadunidense disponibilizou uma rede 

global para uso comercial30. Foi se tornando mais difundido e fácil de manusear o 

sistema operacional virtual, o que ocorreu graças ao suíço Tim Berners-Lee, que 

desenvolveu um software chamado Hyper-Text Markup Language (HTML). Por meio 

desse software, utiliza-se o sistema de hyperlinks. Nesse, com um clique, uma nova tela, 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

máquinas (sistemas auto-aplicativos) de um ponto a outro do planeta” (S. R. C. S. LEAL, Contratos 
eletrônicos cit. [nota 19 supra], p. 14). O Ministério de Comunicações, em 31/05/1995, emitiu a Portaria 148 
que determina ser a Internet um “nome genérico que designa o conjunto de redes, ou meio de transmissão e 
comutação, roteadores, equipamentos e protocolos necessários à comunicação entre computadores, bem 
como o software e os dados contidos nestes computadores” (disponível [on-line] in: 
http://www.anatel.gov.br/legislacao/normas-do-mc/78-portaria-148 [20.01.2015]). Outra definição possível 
encontra-se em G. T. CORRÊA, Aspectos jurídicos da Internet, São Paulo, Saraiva, 2000, p. 8.  

26 V. FRANCESCHELLI, Premesse cit. (nota 22 supra), pp. 8, 9. A conclusão da construção da 
máquina, no entanto, não se deu durante a Segunda Guerra Mundial, e sim em 1946, com contribuição da 
Universidade da Pensilvânia. Em 1944, foi construída a primeira calculadora americana eletromecânica na 
Universidade de Harvard. De acordo com T. TEIXEIRA, (Comércio eletrônico: conforme o Marco Civil da 
Internet e a regulamentação do e-commerce no Brasil, São Paulo, Saraiva, 2015, p. 27), o desenvolvimento 
do computador se deu devido a “uma preocupação militar em obter um mecanismo capaz de codificar e 
decodificar as mensagens durante a Segunda Guerra Mundial, na primeira metade do século XX”. 

27 Em poucas palavras, J. OLIVEIRA DE ASCENSÃO demonstra a evolução da Internet, que nos últimos 
anos é um importante local de comércio: “nascida militar, metamorfoseada em científica, massificada a 
seguir, a Internet foi celeremente transformada num veículo comercial” (Estudos sobre Direito da Internet e 
da sociedade da informação, Coimbra, Almedina, 2001, p. 18). 

28 T. TEIXEIRA, Comércio cit. (nota 26 supra), p. 27.  
29 C. R. PEREIRA DE LIMA, Validade cit. (nota 24 supra), pp. 1, 2. O TCP/IP é na realidade uma 

família de protocolos nos quais a Internet se baseia. Por isso, torna-se possível a existência de múltiplas 
técnicas de comunicação à distância (F. BRAVO, Le trattative nei contratto telematici, in I Contratti: Rivista 
di dottrina e giurisprudenza, n. 7, ano XI, 2003, p. 739). 

30 T. TEIXEIRA, Comércio cit. (nota 26 supra), p. 28.   



	 	 	 10    

 

um documento, ou uma função aparece ao usuário. Os hyperlinks favoreceram, então, a 

criação da rede mundial www e são usados até hoje31. 

Pode-se dizer que, a partir do ano 2000, a Internet e o e-commerce entraram em 

sua fase de globalização. Não apenas as nações do continente europeu e da América do 

Norte comprometeram-se ao seu desenvolvimento, mas também países em 

desenvolvimento, como o Brasil, a Índia e a China32.  

A conexão do computador, que deve estar acompanhado por um modem, ocorre 

por meio de um provedor de acesso, conhecido como Internet Service Provider (ISP). O 

provedor é representado por empresas ou instituições que mantêm computadores ligados 

à Internet, colocando à disposição o seu acesso33. 

Cabe observar que, por ser mais um meio de comunicação34 e de realização de 

operações, a Internet deve ser vista como um sistema não independente, que utiliza e 

precisa de normas e princípios já existentes e adaptados, além de legislações específicas 

formuladas para regular seu funcionamento35.  

Exemplos de legislações já existentes são: a Lei Modelo da United Nations 

Comission on International Trade Law (UNCITRAL36) para o comércio eletrônico, o 

																																								 																					
31 C. R. PEREIRA DE LIMA, Validade cit. (nota 24 supra), pp. 2-3. De acordo com a autora, até o 

surgimento do HTLM a Internet era estruturada só em textos, sem figuras nem sons. “A utilização da internet 
em forma multimídia foi possibilitada com o software denominado Mosaic (compatível com os sistemas 
operacionais UNIX, Windows e Macintosh)”. A criação do World Web Wide Protocol ocorreu no início dos 
anos 1990 (N. DHOLAKIA, W. FRITZ, R. R. DHOLAKIA, N. MUNDORF, Global e-commerce cit. [nota 20 supra], 
p. 1). O www pode ser caracterizado como uma série de documentos (contendo textos, imagens, sons) 
ligados entre si por meio de links e consultáveis por meio dos browsers. As comunicações que ocorrem em 
ambiente www consistem do uso do protocolo http (F. BRAVO, Le trattative cit. [nota 29 supra], p. 740).  

32 N. DHOLAKIA DHOLAKIA, W. FRITZ, R. ROY DHOLAKIA, N. MUNDORF, Global e-commerce cit. 
(nota 20 supra), p. 12. 

 33 E. BRANDINI BARBAGALO, Contratos eletrônicos, São Paulo, Saraiva, 2001, p. 34. O ISP, espaço 
de memória e acesso à Internet colocado à disposição do usuário, funciona normalmente a título oneroso (E. 
TOSI, Contratazione telematica e conclusione del contratto virtuale, in C. ROSSELLO, G. FINOCCHIARO e E. 
TOSI [org.], Commercio elettronico, documento informatico e firma digitale, Torino, G. Giappichelli, 2003, 
p. 100). 

34 Na realidade, de acordo com E. MINERVINI e P. BARTOLOMUCCI, quando falamos em Internet não 
nos referimos propriamente a um meio de comunicação à distância, mas a uma infraestrutura que possibilita a 
conexão de mais meios de comunicação à distância (E. MINERVINI, P. BARTOLOMUCCI, La tutela del 
consumatore telematico, in D. VALENTINO (org.), Manuale di diritto dell’informatica, 2a ed., Napoli, 
Edizione Scientifiche Italiane, 2011, p. 350). 

35 Há governos que não eram a favor da regulamentação do meio eletrônico, como o norte-
americano, que mostrou a tendência de deixar a iniciativa privada encarregar-se naturalmente de tal 
empenho, mas defende que exista um código com regras básicas e genéricas (P. P. G. PINHEIRO, Direito 
digital, 3a ed., São Paulo, Saraiva, 2009, pp. 25-26). Essa afirmação da autora é contraditória, pois os Estados 
Unidos apresentam inúmeras legislações regulatórias do e-commerce.  

36  A United Nations Comission on International Trade Law (UNCITRAL, ou em português 
CNUDMI) é um corpo legislativo da Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo a 
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Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, o Utah Digital Signature 

Act e a Medida Provisória que instaurou as Infraestruturas de Chaves Públicas 

Brasileiras (ICP-Brasil). 

É muito relevante destacar o caráter global da Internet. Regulações e princípios 

relativos a ela devem ser interpretados de acordo com a internacionalização da 

cibernética. Essa orientação cria uma tendência à harmonização das regras aplicáveis, 

que devem predominar, em caso de dúvida, em relação a outras leis nacionais37. Isso não 

cabe no caso das relações de consumo, já que nelas deve ser aplicada a lei considerada 

mais favorável ao consumidor38. No entanto, ao mesmo tempo, no âmbito das regras 

acerca do momento em que se forma o contrato eletrônico, mostra-se necessária a sua 

uniformização, justamente para proporcionar mais confiança ao consumidor.  

Dessa forma, evidencia-se a desterritorialização ou a desnacionalização dos 

negócios jurídicos eletrônicos, ou seja, o fenômeno da Internet romper com o paradigma 

estatal, não possuindo leis ligadas a um território determinado, fato que impõe 

dificuldades em efetivar a regulamentação estatal ou a competência de suas jurisdições 

nesse novo meio39. 

Porém, não é por causa da desterritorialização e do fato de a Internet ser um 

meio não material que o comércio possa ser de alguma maneira limitado. Existe o 

princípio da não discriminação do meio digital40. Esse princípio já estava visível em 

1996, por meio da Model Law on Electronic Commerce da UNCITRAL, que determinou 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

modernização de regras do comércio internacional. Ela foi instituída pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 1966, com a função de remover a não homogeneidade existente entre normativas nacionais no 
setor do comércio. O mandato geral atribuído a ela tem como obrigação a harmonização progressiva das leis 
que governam o comércio internacional. A UNCITRAL é composta de 36 membros que ficam no cargo por 6 
anos, eleitos pela Assembleia Geral, que segue o princípio de representatividade geográfica e, em particular, 
de prevalência dos mais relevantes sistemas jurídicos e econômicos. A. M. GAMBINO, I principi regolativi dei 
contrats télématiques, in Diritto del commercio internazionale – pratica internazionale e diritto interno, 
Milano, Giuffrè, 1997, p. 300. Para saber mais sobre a UNCITRAL, consultar sua página digital (disponível 
[on-line] in: http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html [11/03/2015]). Destaca-se que o Brasil não 
incorporou ao seu direito interno a Lei Modelo da UNCITRAL, no entanto, acaba sendo por ela influenciado, 
já que foi adotada por muitos países.   

37 R. L. LORENZETTI, Comercio Eletrónico, 2001, trad. port. de F. Menke, Comércio eletrônico, São 
Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, p. 219, p. 90. 

38 P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, 6a ed., Napoli, Edizione Schientifiche Italiane, 2007, p. 
426. 

39 C. LIMA MARQUES, Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor – um estudo 
dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, pp. 88, 
89. 

40 R. L. LORENZETTI coloca a não discriminação do meio digital como um princípio (Comercio 
Eletrónico cit. [nota 37 supra],  p. 86).  



	 	 	 12    

 

a equivalência funcional entre documentos e comunicações eletrônicos e aqueles 

advindos do meio material41. No âmbito da não discriminação, o mais importante a 

ressaltar é que o Estado não deve ditar normas discriminatórias que limitem a 

participação de algum sujeito pelo fato de não utilizar o meio escrito.  

Apesar de o benefício do consumidor ver-se possibilitado a fazer compras 

internacionais sem sair de casa, não utilizando o meio escrito, o modo de 

desenvolvimento de sua proteção é abalado pela ubiquidade42 do comércio eletrônico. 

Sua tutela sempre teve um forte aspecto nacional, sendo esse questionado pelo meio 

virtual43, o que não significa que o consumidor deixará de ser protegido.  

O desenvolvimento do comércio eletrônico começou aumentar apenas após a 

comercialização da Internet e a progressiva difusão da plataforma ou sistema de 

navegação denominado world wide web (www)44. Isso porque a original estruturação da 

telemática era fechada, permitia-se o acesso apenas aos operadores econômicos 

profissionalmente qualificados45.  

Apesar de normalmente se relacionar o comércio eletrônico com a Internet, 

conforme P. P. G. PINHEIRO, ele é, na verdade, um fenômeno antigo, já que abrange, 

além das operações realizadas com o uso da Internet, aquelas por fax, o uso do cartão de 

crédito, dentre outras. A autora acrescenta que, nos dias atuais, houve apenas sua 

evolução, permitindo que as partes ajam apenas no meio imaterial e formem provas 

imateriais46. 

																																								 																					
41 C. ROSSELLO, La nuova disciplina del commercio elettronico. Principi generali e ambito di 

applicazione, in Diritto del commercio internazionale – pratica internazionale e diritto interno, Milano, 
Giuffrè, 2004, p. 65.  

42 C. LIMA MARQUES, (Confiança cit. [nota 39 supra], p. 89), define o comércio eletrônico como 
ubíquo porque ele pode ser realizado em dois lugares ao mesmo tempo. Entretanto, a autora afirma que, na 
verdade, o comércio eletrônico é realizado em um só lugar: no “cyberspace”. 

43 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 39 supra), pp. 89-90.  
44 E. TOSI, Contratazione telematica cit. (nota 33 supra), p. 100.  
45 V. RICCIUTO, La formazione cit. (nota 21 supra), p. 3. Antes da difusão em massa da Internet, já 

existia um sistema de intercâmbio eletrônico de declarações negociais, por meio do sistema EDI (Electronic 
Data Interchange), usado, por exemplo, como um sistema interbancário, em que apenas sujeitos com acesso 
restrito podiam acessá-lo (E. TOSI, Contratazione cit. [nota 33 supra], p. 99). Esse sistema é usado por 
exemplo quando uma empresa se comunica com um fornecedor em busca da aquisição de um produto. Por 
meio dele são trocadas todas as documentações e é concluído o contrato (M. J. SANTOS, M. D. ROSSI, 
Aspectos legais do comércio eletrônico – contratos de adesão, in Revista de Direito do Consumidor, Ano 9, 
n. 36, São Paulo, Revista dos Tribunais, out./dez. 2004, p. 113). 

46 Direito digital, 3a ed., São Paulo, Saraiva, 2009, pp. 34-35. O texto do Draft Commom Frame of 
Reference, muito influente atualmente no direito europeu, define o que vem a ser eletrônico: “electronic 
means relating to technology with electrical, digital, magnetic, wireless, optical, eletromagnetic, or similar 
capabilities”. E. CLIVE e C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private 
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No entanto, não se adotará a visão da autora, pois, no presente trabalho, o e-

commerce ou e-business serão tratados como termos referentes apenas as transações de 

bens e de serviços por intermédio da Internet.  

Uma das primeiras definições do comércio eletrônico está na chamada “Uma 

iniciativa europeia para o comércio eletrônico” ou “European initiative on electronic 

commerce”47. Determina-se que:  

“O comércio electrónico permite fazer negócios por via electrónica. Baseia-

se no processamento e transmissão electrónicos de dados, incluindo texto, 

som e imagem. Abrange actividades muito diversas, que incluem o comércio 

electrónico de bens e serviços, a entrega em linha de conteúdo digital, as 

transferências financeiras electrónicas, o comércio electrónico de ações, 

conhecimentos de embarque electrónicos, leilões comerciais, concepção e 

engenharia em cooperação, determinação em linha das melhores fontes para 

aquisições (sourcing), contratos públicos, comercialização directa ao 

consumidor e serviço após venda. Envolve quer produtos (por exemplo, bens 

de consumo, equipamentos médicos especializados) quer serviços (por 

exemplo, serviços de informação, serviços financeiros e jurídicos), 

actividades tradicionais (por exemplo, cuidados de saúde, educação), e 

actividades novas (por exemplo, centros comerciais virtuais)”48.  

O Codice del Consumo italiano quando dispõe sobre a normativa regulatória do 

comércio eletrônico no país, em seu artigo 68, o trata como “oferte di servizi della 

società dell’informazione”49, isto é, atividades econômicas desenvolvidas on-line e 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR), vol. I, Munique, Sellier, European Law Publishers, 2009, 
p. 70. 

47 Essa foi uma comunicação de 1997 da Comissão Europeia ao Conselho, ao Parlamento Europeu, 
ao Comitê Econômico e Social e ao Comitê das Regiões. Disponível [on-line] in: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:l32101 [01-02-2015]. 

48 Versão na língua portuguesa de Portugal disponível [on-line] in: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:51997DC0157&from=IT [13.02.2015], p.7. Mais definições abrangentes 
em Y. TIAN e C. STEWART, History of e-commerce, in S. A. BECKER, Electronic commerce: concepts, 
methodologies, tools and applications, v. I, Information Science, p. 1. E, R. L. LORENZETTI, Comercio 
Eletrónico cit. (nota 37 supra),. 219. Também a de G. PERLINGIERI, Il contratto telematico, in D. VALENTINO 
(org.), Manuale di diritto dell’informatica, 2a ed., Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 2011, pp. 270, 271.  

49 Disponível [on-line] in: http://www.codicedelconsumo.it/parte-iii-artt-33-101/ 
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qualquer serviço prestado normalmente visando retribuição, à distância, pela via 

eletrônica50. 

N. DE LUCCA conceitua o comércio eletrônico como “o conjunto das relações 

jurídicas celebradas no âmbito do espaço virtual que têm por objeto a produção ou 

circulação de bens ou de serviços”51.  

Como se percebe, os conceitos geralmente são muito amplos e não elucidam 

exatamente o que vem a ser a via eletrônica ou o espaço virtual 52 . Na época, 

provavelmente, essa era apenas o computador, mas hoje em dia vale lembrar que 

existem outros terminais, como tablets e aperelhos celulares.  

Uma possível definição mais completa seria a de T. TEIXEIRA, que determina ser 

o comércio eletrônico:  

“uma extensão do comércio convencional (...) tratando-se de um 

ambiente digital em que as operações de troca, compra e venda e 

prestação de serviço ocorrem com suporte de equipamentos e 

programas de informática, por meio dos quais se possibilita realizar a 

negociação, a conclusão e até a execução do contrato, quando for o 

caso de bens intangíveis”53.  

Ademais, quanto aos tipos de comércio eletrônico e também de contratos 

eletrônicos, há basicamente dois, quando definidos de acordo com o status dos 

contratantes: o business-to-business (B2B), isto é, aquele com contratos travados entre 

profissionais54 e os business-to-consumer (B2C), entre profissionais e consumidores55. 

																																								 																					
50 A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, 21a ed., Milano, Giuffrè, 2013, p. 

679.  
51 N. DE LUCCA, A proteção dos consumidores no âmbito da internet, in in C. R. PEREIRA DE LIMA, 

L. N. B. TELLES NUNES (org.), Estudos avançados de direito digital, Rio de Janeiro, Elsevier, 2014, p. 93.  
52 Observa-se que P. LÉVY define de diversas maneiras o que vem a ser virtual, em Qu’est-ce que le 

virtuel?, Paris, La Découverte, 1996, trad. port. de P. Neves, O que é virtual, São Paulo, Editora 34, 1996.  
53 T. TEIXEIRA, Comércio cit. (nota 26 supra), p. 25.  
54 Há muita divergência acerca do que vem a ser o profissional, discussão que não é cabível na 

presente dissertação. Assim, foi escolhida uma definição mais geral, presente no texto do Draft Commom 
Frame of Reference, muito influente no direito privado europeu. Assim, “business means any natural or 
legal person, irrespective of whether publicity or privately owned, who is acting for purposes relating to the 
person’s self-employed trade, work or profession, even if the person does not intend to make a profit in the 
course of the activity”, cf. E. CLIVE e C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European 
Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 66. No tocante ao DCFR, 
sua proposta foi dar ferramentas aos países e construir uma ciência jurídica europeia, auxiliando na 
unificação do direito privado europeu. O texto é resultante do trabalho de um grupo de pesquisa (o Joint 
Network on European Private Law), que teve como base os sistemas jurídicos nacionais e o European 
Comission Acquis. Para mais informações, consultar: A. SOMMA, Towards a European private law? The 
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No entanto, há uma confusão doutrinária quanto aos tipos referidos. Os dois 

contratos são categorias já consolidadas, citados com a mesma nomenclatura por toda a 

doutrina consultada. Mas P. PERLINGIERI, por exemplo, destaca que existem, além dos 

dois principais mencionados, os contratos B2PA (business to public agency) e C2PA 

(consumer to public agency), relativos ao desenvolvimento de relações e serviços da 

Administração Pública, cidadãos e empresas; e os contratos P2P (person to person ou 

peer to peer), que compreendem a troca de bens ou serviços diretamente entre privados, 

sendo o melhor exemplo nesse caso a troca de arquivos musicais56. E alguns autores 

afirmam que há, além dos tipos mencionados, oc contratos C2C (consumer to consumer), 

tendo como principal exemplo o eBay57.  

Em referência à classificação mencionada, cita-se a diretiva europeia 

2000/31/CE58, que disciplinou as relações contratuais concluídas e executadas pela via 

telemática, colocando de maneira geral a distinção B2B e B2C. Essa distinção delimita o 

âmbito no qual a disciplina do contrato telemático tem caráter inderrogável e 

permanece, portanto, submissa a uma intervenção modificativa em relação à total 

autonomia das partes59.  

Nos contratos do comércio B2C, os consumidores recebem uma tutela mais 

substancial. Já no B2B se aplica uma tutela formal. No B2C, por exemplo, as cláusulas 

contratuais vexatórias60 são consideradas ineficazes e nem o uso, nem o silêncio do 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

Common Frame of Reference in conflict between EC law and national laws, in H. MICKLITZ, F. CAFAGGI 
(org.), European private law after the Common Frame of Reference, Massachusetts, Edward Elgar, 2010, 
pp. 1-23. 

55 C. STEWART, Y. TIAN, History of e-commerce, in M. KHOSROW-POUR, (org.), Encyclopedia of e-
commerce, e-government, and mobile commerce, London, 2006, p. 564.  

56 P. PERLINGIERI, Manuale cit, [nota 38 supra], 2007, pp. 419-420. 
57 N. DHOLAKIA DHOLAKIA, W. FRITZ, R. ROY DHOLAKIA, N. MUNDORF, Global e-commerce cit. 

(nota 20 supra), pp. 4, 8. Segundo os autores, o C2C tem muito destaque. O Ebay, por exemplo, possui 20 
milhões de usuários a mais do que outros sites importantes do e-commerce dizem possuir.   

58 Em um plano geral, a diretiva tem como objetivo favorecer o desenvolvimento do comércio 
eletrônico no âmbito comunitário, com a perspectiva de que essa nova forma de circulação da riqueza possa 
constituir um importante fator de integração e de unificação do mercado interno, conforme o Considerando 
n. 2 da diretiva (V. RICCIUTO, La formazione cit. [nota 21 supra], p. 4). Também cf. C. ROSSELLO, Gli 
oblighi informativi del prestatore di servizi, in C. ROSSELLO, G. FINOCCHIARO e E. TOSI (org.), Commercio 
elettronico, documento informatico e firma digitale, Torino, G. Giappichelli, 2003, p.35.  

59 V. RICCIUTO, La formazione cit. (nota 21 supra), p. 4. 
60 Cláusulas vexatórias ou abusivas podem ser definidas como aquelas que geram um desequilíbrio 

significativo do conteúdo do contrato concluído entre um consumidor e um profissional ou fornecedor (F. 
GALGANO, Commentario breve al codice civile, Piacenza, La Tribuna, 2006, p. 1093). 
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contrato a integra, salvo tratativa individual61. Já nos B2B, um dos únicos limites é, por 

exemplo, o disposto no artigo 1229 do Código Civil italiano, que estabelece a nulidade 

de qualquer cláusula que restrinja a responsabilidade do devedor apenas por dolo ou por 

culpa grave62. O mesmo acontece no Código Civil brasileiro, em que o devedor só 

responde por perdas e danos se houver culpa (como demonstrado nos artigos 239, 248, 

por exemplo). A liberdade de determinar o conteúdo do contrato conforme esquemas 

diversos é reconhecida apenas aos profissionais, empresários, que contratam entre si63, 

bem como nos contratos C2C e também nos P2P.  

No tocante ao contrato eletrônico de consumo, destaca-se sua óbvia 

peculiaridade em relação àqueles realizados em suportes materiais. Ele apresenta-se 

despersonalizado, desmaterializado e desterritorializado ao mesmo tempo, o que 

dificulta a imputação da responsabilidade por vícios ao fornecedor. 

Quanto à desterritorialização, uma das maiores dúvidas do consumidor refere-se 

ao local onde pode eventualmente ajuizar uma demanda judicial contra o fornecedor. 

Com a perda de fronteiras, a atribuição da competência, no campo processual, foi 

dificultada. Nesse mérito, conclui-se que as regras que já existiam no Direito 

Internacional, como as da Convenção de Bruxelas, protegem o consumidor, podendo este 

dar início à demanda no seu próprio domicílio. Não poderia essa faculdade de escolha do 

consumidor ser excluída por uma cláusula de um contrato eletrônico.  

P. PERLINGIERI afirma que a escolha pelas partes da lei aplicável não pode ter 

como resultado a privação do consumidor das proteções que já possui, garantidas pelas 

leis do país em que reside habitualmente. Assim, nos contratos eletrônicos de consumo, 

quando da escolha, entre leis potencialmente aplicáveis, deve-se considerar a mais 

favorável ao consumidor. Por outro lado, em caso de ausência de escolha, aplica-se 

diretamente a lei mais familiar ao consumidor64. 

Ademais, outro problema relacionado com a desterritorialização evidencia-se no 

caso de o fornecedor não possuir representantes no país do consumidor, o que dificulta 

																																								 																					
61 F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, 16a ed., Napoli, Edizioni Schientifiche Italiane, 2013, p. 

798. 
62 Nessas determinações legais italianas percebe-se certa confusão entre os planos da eficácia e da 

validade. Alguns autores ligam a vexatoriedade das cláusulas ao plano da eficácia e outros ao da validade, 
como F. GALGANO, (Commentario cit. [nota 60 supra], p. 1092).  

63 V. RICCIUTO, La formazione cit. (nota 21 supra), p. 4.  
64 P. PERLINGIERI, Manuale cit. (nota 38 supra), p. 426 
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sua proteção. Mas para isso já existem freios, por exemplo, o estabelecimento da 

obrigação do fornecedor ter o seu registro em determinado local.  

Por exemplo, o decreto legislativo brasileiro 7.962 de 15 de março de 2013, que 

regulamenta o CDC no âmbito do comércio eletrônico, dispõe, em seu artigo 2o, incisos I 

e II, que os sites e os demais meios eletrônicos usados para oferta ou conclusão de 

contratos de consumo devem disponibilizar o nome empresarial e número de inscrição do 

fornecedor no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda, bem como o endereço físico e eletrônico, e demais 

informações necessárias para sua localização e contato65. Também, a Diretiva Europeia 

sobre Comércio Eletrônico (2000/31/CE), em seu artigo 5˚, determina informações que 

devem ser exigidas do fornecedor, como o seu nome, endereço, número de inscrição 

perante órgãos públicos, dentre outros 66 . Tais mecanismos certamente facilitam a 

imputação de responsabilidade aos fornecedores pelo consumidor. 

Em relação à desumanização ou despersonalização do contrato, não é uma 

característica apenas do meio eletrônico, mas nele se mostra mais acentuada. Ela 

compreende o fato de os fornecedores não terem mais “rosto”, estarem representados 

por máquinas, sem que muitas vezes o consumidor possa saber quem seja a outra parte. 

Nos contratos de adesão em geral, a desumanização já se faz presente, mas no 

comércio eletrônico, tal característica, somada com outras, resulta na necessidade de 

uma maior adaptação do direito. Neles existe uma unilateralidade visível e uma 

bilateralidade escondida, em que uma parte oferta e a outra escolhe, havendo uma 

solitária unilateralidade de decisões67, o que vai contra o conceito clássico de contrato, a 

ser a seguir analisado.  

A relação despersonalizada entre as partes não se destaca pelo pensamento 

construído por elas, e sim pelo simples agir de cada uma delas68, havendo um verdadeiro 

silêncio e nenhum acordo.  

																																								 																					
65  Disponível [on-line] in: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/decreto/d7962.htm 
66  Disponível [on-line] in: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:Es:HTML [01/04/2015]. 
67 R. L. LORENZETTI, Comercio Eletrónico cit. (nota 37 supra), pp. 277-278. 
68 N. IRTI, Scambi senza acordo, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, LII, n.2, 1998, 

pp. 357-358. 
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 Outra característica importante é a imaterialidade dos contratos eletrônicos, fator 

que impõe grandes desafios ao comércio. Os contratos são concluídos sem a forma 

física, por meio de bits, cliques, códigos e de uma linguagem virtual e semiescrita69. 

 Conforme ressaltado, a vulnerabilidade do consumidor é muito marcante no 

mundo virtual, e desse fato também decorrem problemas. Há grandes dificuldades de 

assegurar que o fornecedor irá liberar, previamente, todas as informações sobre o 

serviço ou produto e sobre o conteúdo do contrato a ser celebrado. Também, a 

imaterialidade é um entrave para a reflexão e compreensão do consumidor a respeito do 

negócio que irá concluir.  

 Muitas vezes, o fornecedor pode acabar manipulando o consumidor, com a 

inclusão de informações que deseja ou apenas do que é minimamente exigível, sendo 

ocultados dados importantes a respeito do produto70.  

Sabe-se que ocorre, de acordo com o CDC, vício quando não se coincide o 

prometido com o que é prestado. E é possível haver a desmaterialização do vício, pois é 

muito difícil enxergar em um meio fluido, em que muitas vezes há a manipulação do 

fornecedor, essa desconformidade da oferta com a realidade.  

Há dois tipos de vícios desmaterializados: o primeiro refere-se à disparidade 

entre a publicidade prestada antes do contrato e o serviço ou produto oferecidos; o 

segundo encontra-se na quantidade ou qualidade do produto (como a rapidez do 

serviço), quebrando a confiança do consumidor e trazendo dificuldades ao campo da 

prova de que ocorreu tal vício71.  

Além da desmaterialização da linguagem, ela ocorre também em relação ao do 

objeto do contrato no comércio eletrônico, ou seja, o produto pode ser imaterial, como 

os e-books e serviços on-line. Nesse caso, a execução do acordo concluído no meio 

eletrônico ocorre apenas virtualmente72. 

 
																																								 																					

69 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 39 supra), p. 81. Destaca-se que a imagem é decisiva aos 
documentos eletrônicos. Entretanto, o documento é na forma semiescrita. U. BRECCIA afirma que se o 
documento produz a leitura de ambas as partes, deve ser considerado como escrito. Ele dispõe no texto 
original: “la forma scritta si intende riferita ai telegrammi, telex, telefax, posta elettronica e ogni altro 
strumento di comunicazione in grado di produrre un documento suscettibile di lettura dall’una e dall’altra 
parte”. U. BRECCIA, La forma, in V. ROPPO (org.), Trattato del contratto I - formazione, Milano, Giuffrè, 
2006, p. 606. 

70 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 39 supra), pp. 81, 82. 
71 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 39 supra), p. 87. 
72 E. TOSI, Contrattazione cit. (nota 33 supra), p. 100.  
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1.2. Definições e espécies de contratos 
 

É preciso restringir e definir o objeto da pesquisa, que são os contratos 

eletrônicos, e compará-los com termos similares como contrato virtual, contrato 

telemático, dentre outros. Todos eles possuem como característica comum a utilização 

de uma linguagem computadorizada e de um meio tecnológico, diferente do material, 

para alguma parte de sua constituição.   

As doutrinas nacional e estrangeira não estão pacificadas no que toca à definição 

dos termos referidos acima, havendo muita contradição. Assim, faz-se necessário 

determinar o que será entendido por contrato eletrônico no presente trabalho.  

De acordo com R. L. LORENZETTI, todas as vezes que o meio digital é usado para 

celebrar, cumprir ou executar um acordo, ocorrem contratos eletrônicos 73 . P. 

PERLINGIERI74 afirma que esses podem ser informáticos, automáticos ou telemáticos, e 

fazem parte da telemática, entendida como a integração entre os instrumentos de 

informática e de voz e o comércio eletrônico75.  

Segundo o mesmo autor, dentre os contratos informáticos, é possível distinguir 

os contratos nos quais os produtos informáticos (como o hardware e o software) são 

objetos, elementos unificantes do contrato, dos contratos conclusos por meio de 

instrumentos telemáticos. Nos primeiros não é necessária a transmissão telemática ou 

mediante rede de dados, podendo haver elementos de comunicação off-line; já nos 

outros, as manifestações de vontade (a proposta e a aceitação) viajam por meio de 

instrumentos telemáticos (on-line)76. 

Os contratos automáticos, por sua vez, são estipulados por meio de um aparelho 

que mecanicamente efetua uma prestação pela inserção de uma moeda do utilizador77. 

Os aparelhos automáticos, mais do que meios de linguagem, representam instrumentos 

que garantem a troca consensual das prestações (jactus pecuniae e entrega do produto), 

																																								 																					
73 R. L. LORENZETTI, Comercio Eletrónico cit. (nota 37 supra), p. 287. 
74 P. PERLINGIERI, Manuale cit. (nota 38 supra), p. 418. 
75 Ibidem, p. 418. 
76 Ibidem, p. 420.  
77 Segundo P. PERLINGIERI (ibidem, pp. 420, 421), são aqui aplicadas as regras do art. 1327 do 

Código Civil italiano, que determina que: “ 1. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura 
dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è 
concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. 2. L'accettante deve dare prontamente 
avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno”.  
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aspecto apenas eventual nos contratos telemáticos (que ocorrem em casos de comércio 

eletrônico direto)78.  

Por último, na definição de P. PERLINGIERI, o contrato telemático (também 

chamado de virtual) é concluído mediante a transmissão de dados entre dois terminais 

conexos (não necessariamente pela Internet, pode ser também por intranets ou por 

conexão direta) e define-se no acordo entre sujeitos que utilizam computadores, ou 

outros instrumentos, ligados entre si. Tais sujeitos devem estar reciprocamente ausentes 

(contrato entre ausentes) para que a sua ligação seja constituída propriamente pelos 

instrumentos informáticos79.  

De maneira semelhante, R. FRAU define os contratos telemáticos, mas não 

menciona, como P. PERLINGIERI, que estes fazem parte da telemática, mas sim dos 

contratos digitais, que, para o autor, seriam todos aqueles concluídos exclusivamente por 

forma eletrônica (paperless contracts)80. 

Já C. MASSIMO BIANCA generaliza e não segue a classificação de P. PERLINGIERI, 

acoplando todos os tipos mencionados nos contratos chamados de telemáticos ou 

informáticos (telematici o informatici). Para o primeiro autor, os contratos telemáticos 

nunca tiveram apenas um significado, podendo referir-se aos contratos de fornecimento 

de programas de computador ou a contratos conexos com o uso do computador81.  

Precisamente, conforme C. MASSIMO BIANCA, os contratos telemáticos são 

aqueles estipulados em via telemática, ou seja, mediante o uso de um aparelho 

eletrônico ou computador. Em tal contexto, o contrato telemático pode ter como objeto o 

fornecimento de software ou outros conteúdos, devendo às vezes ser classificado no tipo 

contratual correspondente82.  

																																								 																					
78 C. LIMA MARQUES (Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor – um estudo 

dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, p. 66) 
atribui a esse tipo de contrato o nome de contrato automatizado. A autora, quando trata da “desumanização” 
dos contratos eletrônicos, afirma que estes seriam um subtipo dos contratos automatizados, pois os 
contratantes estariam representados por máquinas, que identificam sinais, senhas, etc., sem haver a conversa 
ou o acordo entre os contratantes. 

79 P. PERLINGIERI, Manuale cit. (nota 38 supra), p. 421. 
80 La formazione cit. (nota 19 supra), p. 38. 
81 C. MASSIMO BIANCA, Diritto Civile III - Il contratto, 2a ed., Milano: Giuffrè, 2000, p. 302.  
82 Ibidem, p. 303. No texto original: “contratti telematici, precisamente, sono i contratti stipulatti in 

via telematica, ossia mediante l’uso de un elaboratore elettronico, o computer. In tale contesto il contratto 
telematico può avere ad oggetto la fornitura di software o altri contenuti, dovendosi di volta in volta 
classificare nel tipo causale corrispondente”. 
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Por outro lado, R. L. LORENZETTI classifica tudo como sendo modalidade de 

contratos eletrônicos, celebrados sem a presença física simultânea das partes no mesmo 

local, por meio de equipamentos eletrônicos83 . Estabelece, então, que o contrato 

eletrônico se caracteriza pelo meio usado em sua celebração, cumprimento e execução, 

seja em uma ou nas três etapas, de maneira total ou parcial84.  

Tal posição aproxima-se da diretiva n. 2000/31/CE, que menciona os “contratti 

per via elettronica” na seção 3, bem como o termo “contratti elettronici”, no artigo 985. 

Na diretiva não há uma definição expressa de ambos, mas tudo indica serem aqueles em 

que há como característica principal o uso da Internet ou qualquer outra forma de 

comunicação eletrônica, como uma rede fechada86.  

No mesmo sentido da diretiva citada, o anexo da lei espanhola 34/2002 de 11 de 

julho87 define o contrato eletrônico como aquele cuja oferta e aceitação se transmitem 

por meio de equipamentos eletrônicos de tratamento e armazenamento de dados, 

conectados a uma rede de telecomunicações.  

E. TOSI menciona que é o contrato virtual (“contratto virtuale”) um instrumento 

do comércio eletrônico, sendo então aquele que se torna perfeito mediante o uso da 

plataforma do world wide web da Internet ou do correio eletrônico. Este contrato, 

conforme o autor, seria uma nova e evoluída espécie da categoria dos contratos 

telemáticos, esses estipulados pelo uso de novas tecnologias informáticas e telemáticas 

de comunicação, como as assinaturas eletrônicas88.   

Serão objeto de estudo apenas os contratos realizados por meio da Internet, ou os 

contratos virtuais, segundo a terminologia seguida por E. TOSI. No presente texto, 

																																								 																					
83 R. L. LORENZETTI, Comercio Eletrónico cit. (nota 37 supra), p. 285. 
84 R. L. LORENZETTI, Comercio Eletrónico cit. (nota 37 supra), pp. 285-287. O autor mencionado 

faz a ressalva de que os contratos de trabalho, sobre direitos personalíssimos e de seguro de saúde, por mais 
que possam apresentar as características dos contratos por via eletrônica, são considerados como não 
passíveis de veiculação por esse meio, por razões de política legislativa.  

85 Tal diretiva é muito importante, por dispor sobre o comércio eletrônico no mercado interno 
europeu. Disponível [on-line] em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32000L0031 
[14.04.2015]. 

86 E. TOSI, Contratazione cit. (nota 33 supra), p. 102. 
87 Essa lei representa, praticamente, a transposição da diretiva 2000/31/CE para o ordenamento 

espanhol. Disponível [on-line] in: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-13758 [24.04.2015]. 
88 E. TOSI, Contratazione cit. (nota 33 supra), pp. 98, 101, 102.  
Além dos autores mencionados, outros trazem definições ainda diversas, como E. SAMMARCO, I 

contratti dell’informatica, in N. LIPARI, P. RESCIGNO (org.), Diritto Civile – Obbligazioni: I contratti, v. III, 
Milano, Giuffrè, 2009, pp. 756-758. Este dispõe que os contratos telemáticos em sentido estrito que são 
aqueles realizados por meio da Internet.  
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porém, será adotada a nomenclatura mais ampla: “contratos eletrônicos”, diante da 

visível confusão doutrinária89. A visão adotada, de abrangência apenas dos contratos 

realizados por meio da Internet, pode ser encontrada na definição de M. H. DINIZ: 

“contrato eletrônico é uma modalidade de negócio a distância ou entre ausentes, 

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

consenso entre as partes”.   

Outros são os contratos estipulados no mundo “real” (off-line) e apenas de 

execução telemática (on-line). Nesses, o computador não é o instrumento para tornar 

perfeito o contrato, servindo apenas para a execução de um acordo concluído no mundo 

real, mediante meios “tradicionais”90. 

Pode ocorrer que um contrato seja concluído off-line, mas executado on-line; 

também, que seja concluso on-line e executado off-line, fazendo eles parte do comércio 

eletrônico indireto. Também pode haver a conclusão e a execução mediante 

instrumentos telemáticos, ocorrendo, nesse caso, o comércio eletrônico direto91.  

As regras que serão vistas a respeito da formação dos contratos geralmente os 

trata diversamente quando são travados de forma instantânea de quando ocorrem de 

modo não instantâneo92.  

Geralmente, os instantâneos são contratos entre presentes e os não instantâneos 

são contratos entre ausentes, não significando que apenas porque o contrato é travado à 

distância93, pela Internet, que ele deve ser necessariamente entre pessoas ausentes.  

																																								 																					
89 Uma definição de contrato eletrônico que coaduna com o que se pretende adotar no presente 

trabalho é a de E. BRANDINI BARBAGALO (Contratos cit. [nota 33 supra], p. 37): “o acordo entre duas ou 
mais pessoas para, entre si, constituírem, modificarem, ou extinguirem vínculo jurídico, de natureza 
patrimonial, expressando suas respectivas vontades por computadores, ou outros terminais, interligados 
entre si”. 

90 P. PERLINGIERI, Manuale cit. (nota 38 supra), p. 418.  
91 P. PERLINGIERI, Manuale cit. (nota 38 supra), p. 418.  
92 Cf. Explanatory note by the UNCITRAL secretariat on the United Nations Convention on the Use 

of Electronic Communications in International Contracts, 2005, parágrafo 172, disponível [on-line] in: 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452_Ebook.pdf. 

93 Os contratos à distância, quando uma das partes é o consumidor, podem ser definidos, conforme o 
decreto legislativo italiano 185 de 22 de maio de 1999, como aqueles que têm como objeto bens ou serviços 
estipulados entre um fornecedor e um consumidor no âmbito de um sistema de venda ou de prestação de 
serviços à distância organizado pelo fornecedor, que, para tal contrato, emprega, exclusivamente, uma ou 
mais técnicas de comunicação à distância até a conclusão do contrato. Versão italiana disponível [on-line] in: 
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99185dl.htm [09.03.2015]. É importante diferenciar os 
contratos à distância dos contratos negociados fora dos estabelecimentos comerciais (contratti negoziati fuori 
dai locali commerciali). Nesses, o contrato é realizado ou no local em que está o consumidor (venda porta a 
porta, por exemplo), ou em área aberta ao público ou com base em um catálogo consultado manualmente 
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Na verdade, o que diferencia tais contratos não se baseia em um critério 

topográfico, e sim no critério temporal. A distinção é de muita relevância ao tema 

estudado, já que essencial na delimitação do tempo de vinculação do ofertante à sua 

proposta.  

O contrato entre presentes ocorre quando o momento em que o proponente ou 

aceitante emite a sua declaração de vontade é o mesmo em que a outra parte toma 

conhecimento94. Então, mesmo com a distância física, pode ocorrer o contrato entre 

presentes, como já ocorre há anos o contrato por meio telefônico. Exemplos de contratos 

eletrônicos dessa categoria são: os realizados através de Internet Relay Chat ou da web 

câmera. Nesse caso, ver-se-á que se a proposta não é aceita, o proponente não está mais 

a ela vinculado95.    

Por outro lado, no contrato entre ausentes não há uma simultaneidade no 

intercâmbio de consentimentos que pressupõem o acordo entre as partes 96 , e o 

proponente permanece, por um período razoável, esperando a resposta do aceitante, e, 

assim, vinculado à sua proposta97. Exemplos de contratos que pertencem a esta categoria 

são aqueles travados por e-mail, já que a manifestação de vontade, em regra, não é de 

conhecimento imediato da parte contrária98.  

Além dos contratos travados pela troca de e-mails, será estudada a modalidade 

típica contratual do e-commerce, que é chamada de point and click99 ou também de 

click-wrap agreements, pois em seu âmbito surgem importantes questões acerca do 

exato momento de conclusão contratual100.  

Referente a tais contratos, no entanto, cabe observar que podem inserir-se na 

modalidade dos contratos entre ausentes, já o que o instante em que a parte conhece a 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

pelo consumidor. Cf. A. TORRENTE e P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, 21a ed., Milano, Giuffrè, 
2013, p. 678.   

94 A. RAVAZZONI, La formazione del contratto I - Le fasi del procedimento, Milano, Giuffrè, 1973, 
p. 87.   

95 C. ESCOREL E G. F. LEONARDOS, Brazil, in N. S. KINSELLA e A. F. SIMPSON, Online contract 
formation, 1a ed., New York, Oceana Publications, 2004, p. 29. 

96 M. D. GRAMUNT FOMBUENA, La formación y la invalidez del contratto electrónico, in V. 
Ricciuto, Il contratto telematico e i pagamenti elettronici: l’esperienza italiana e spagnola a confronto, 
Milano, Giuffrè, 2004, p. 23. 

97 O artigo 427 do Código Civil brasileiro determina que, em regra, “a proposta de contrato obriga o 
proponente”, tal assunto será mais bem tratado no âmbito dos contratos eletrônicos. 

98 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração de contratos via internet segundo os ordenamentos 
jurídicos alemão e brasileiro, in Revista de Direito do Consumidor, vol. 39, ano 10, 2001, pp. 92, 03.  

99 V. RICCIUTO, La formazione cit. (nota 21 supra), p. 5.  
100 Ibidem, p. 23. 
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aceitação da outra não é exatamente o mesmo da declaração dessa aceitação. No 

entanto, por conta da evolução da tecnologia, a inserção dos click-wrap agreements na 

categoria dos contratos entre ausentes causa certo desconforto, pois a declaração de 

vontade do aceitante chega apenas frações de segundos após ao proponente, podendo ser 

considerados praticamente instantâneos.  

A. RAWS afirma que tais contratos utilizam de tecnologias “substancialmente 

instantâneas”, fazendo com que os contratos delas derivadas tornem-se praticamente 

similares aos contratos entre presentes, instantâneos. Não há, então, a mesma 

insegurança do aceitante da oferta e os riscos que são evidentes nos contratos travados 

mediante o uso de cartas101.  

Os contratos feitos mediante um clique têm, geralmente, o conteúdo negocial 

unilateralmente predisposto pelo sujeito economicamente mais forte, havendo a 

assimetria da relação entre as partes. Segundo E. TOSI, a negociação de massa mediante 

a Internet, em particular, com o uso da plataforma world wide web, é chamada de 

“contratação assimétrica” (“contrattazione asimmetrica”)102.  

Inserem-se, portanto, na categoria dos contratos de adesão, que serão mais bem 

explicados. Segundo o artigo 54 do CDC, o contrato de adesão é aquele “cujas cláusulas 

tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente 

pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa modificar 

substancialmente seu conteúdo”. 

Todas as fases dos click-wrap agreements são travadas por completo no meio 

eletrônico, sendo a possibilidade de impressão e armazenamento requisitos de validade 

de tais contratos. Nesses contratos, o adquirente deve clicar em um link (geralmente, “eu 

aceito”) para declarar a sua anuência. 

De acordo com C. R. PEREIRA DE LIMA, o click-wrap pode ser definido como:  

“O contrato de adesão, cujo objeto seja um bem imaterial (digitalizado) 

ou material, em que o fornecedor estabeleça unilateralmente as cláusulas 

contratuais, notificando o adquirente sobre elas antes de obter a 

																																								 																					
101 A. RAWLS, Contract formation cit. (nota 8 supra), pp. 210-211.  
102 E. TOSI, Contratazione cit. (nota 33 supra), p. 103.  
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manifestação de vontade deste, que é exteriorizada mediante uma conduta 

social típica...”103.  

O contrato mediante cliques é diferente do contrato concluso, por exemplo, por 

e-mail. Este não se diferencia muito dos contratos travados à distância pelo correio ou 

pelo telefone, mas seu momento de formação também será estudado.  

Os click-wrap agreements diferem-se dos contratos do tipo shrink-wrap. Esses, 

também chamados de “tear-open” ou “box-top”, apresentam-se, na verdade, como 

licenças cujos termos são preestabelecidos pelo detentor dos direitos autorias de um 

programa de computador. Elas vêm impressas na embalagem do software ou geralmente 

só são conhecidas no momento de sua instalação no computador. Por isso, o problema 

dos shrink-wrap mostra-se no fato de a perfeição do contrato de compra e venda ocorrer 

antes de o consumidor tomar conhecimento de seus termos (que só serão visualizados no 

momento da instalação)104. 

No entanto, atualmente, devido ao desenvolvimento da tecnologia, os shrink-

wrap estão caindo em desuso, pois muitos softwares são já vendidos on-line, por meio 

de um contrato click-wrap, não precisando mais o consumidor dirigir-se a uma loja 

física e adquirir o CD-ROM de instalação. 

Existem, também, o contratos mediante aplicativos usados principalmente em 

aparelhos celulares, como o Telegram e, principalmente, o WhatsApp. Esse meio 

contratual é uma novidade em crescimento nos últimos meses e cujo estudo ainda é 

incipiente, mas muito importante, pois como se diferem dos contratos expostos acima, 

não se inserem totalmente em nenhuma das categorias vistas (entre presentes ou entre 

ausentes).  

As mensagens trocadas por meio de aplicativos como o WhatsApp são 

vinculantes de acordo com a jurisprudência brasileira. Um dos motivos para isso é o fato 
																																								 																					

103 Contratos de adesão cit. (nota 24 supra), p. 118. 
104 Cf. C. R. PEREIRA DE LIMA, Contratos de adesão cit. (nota 24 supra), pp. 114-118. Os click-wrap 

e os shrink-wrap agreements diferem-se dos chamados browse-wrap ou web-wrap. Estes são os termos e 
condições de acesso a uma página da Internet acessados pelos usuários por meio de um link. Esses termos 
também são impostos unilateralmente pelo proprietário da página da Internet, no entanto, não exigem 
manifestação expressa da aceitação do usuário, que conforme já mencionado, muitas vezes nem chega a lê-
los. Por isso, de acordo com a autora mencionada, a doutrina anglo-saxã define os browse-wraps como 
contratos de adesão, porém, devem ser considerados como condições gerais dos contratos (Contratos de 
adesão cit. [nota 24 supra], pp. 122-128). C. LIMA MARQUES destaca que essas condições apenas fazem parte 
do contrato quando o consumidor puder acessá-las ou delas tiver conhecimento (Contratos no Código de 
Defesa do Consumidor, 6a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 67). Posteriormente, quando do 
estudo do instituto contratual, as condições gerais do contrato serão mais bem detalhadas. 
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das mensagens serem criptografas, portanto, seguras como meio de prova em um 

eventual processo judicial, por exemplo105. 

Inclusive, alguns juizados especiais brasileiros, como o de Roraima, já colocam a 

disposição das partes a intimação virtual por meio do uso do aplicativo, reduzindo os 

custos da intimação por meio do oficial de justiça e acelerando a tramitação dos 

processos106. 

O WhatsApp, nome que corresponde a um trocadilho com a frase de língua 

inglesa “What’s up”, é um aplicativo (“App”) desenvolvido primeiramente como 

alternativa às mensagens trocadas pelo sistema SMS (Short Message Service), mas que 

com sua evolução, passou a permitir não só a troca de mensagens de texto, mas também 

de outras mídias como áudios, fotos, proporcionando, inclusive, a função de realizar 

chamadas de voz107.  

Essa mais nova função do WhatsApp, corresponde a uma ligação telefônica, só 

que efetuada por meio da Internet. Caso forem, então, realizados contratos por chamadas 

de voz, não há muito o que discutir acerca do momento de sua formação, já que 

correspondem aos contratos entre presentes, através do telefone.  

																																								 																					
105  De acordo com informações extraídas do site do aplicativo, disponíveis [on-line] in: 

https://www.whatsapp.com/security/ : “a criptografia de ponta-a-ponta do WhatsApp está disponível quando 
você e as pessoas com as quais você conversa estão na versão mais recente do nosso aplicativo. Muitos 
aplicativos criptografam mensagens entre você e eles próprios, já a criptografia de ponta-a-ponta do 
WhatsApp assegura que somente você e a pessoa com a qual você está se comunicando podem ler o que é 
enviado e ninguém mais, nem mesmo o WhatsApp. Isto porque mensagens são criptografadas com um 
cadeado único, onde somente você e o destinatário possuem uma chave especial para abrir e ler a mensagem. 
E para uma proteção ainda maior, cada mensagem que você enviar possui um cadeado e uma chave. Tudo 
isso acontece automaticamente: não é necessário ativar configurações ou estabelecer conversas secretas 
especiais para garantir a segurança de suas mensagens”. 

106 Informação retirada de uma reportagem de 22 de novembro de 2016 postada no site do CNJ 
(Conselho Nacional de Justiça), disponível [on-line] in: http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/83967-
juizados-especiais-intimam-partes-por-meio-do-aplicativo-whatsapp. Conforme retratado, “a Corregedoria-
Geral de Justiça de Roraima (CGJ-RR), responsável pela coordenação dos Juizados Especiais Cíveis, 
implantou o projeto de intimação das partes por meio do aplicativo Whatsapp. O telefone funcional do 
Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) possui o nº 98403-8239 e é utilizado exclusivamente para o envio de 
intimações. O processo piloto, que recebeu a primeira intimação por telefone utilizando o aplicativo, ocorreu 
em 25 de outubro de 2016, nos autos do processo 0822982-70.2016.8.23.0010. A intimação foi encaminhada 
na presença da parte do polo ativo, como teste”. 

107  Informações também retiradas do site do aplicativo, disponíveis [on-line] in: 
https://www.whatsapp.com/about/. Segundo tal página, o “WhatsApp foi fundado por Jan Koum e Brian 
Acton que, juntos, passaram quase 20 anos no Yahoo. O WhatsApp juntou-se ao Facebook em 2014, porém 
continua operando como um aplicativo independente e com o foco direcionado em construir um serviço de 
mensagens que seja rápido e que funcione em qualquer lugar do mundo”. 
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São os contratos travados no aplicativo por meio de mensagens tanto escritas 

quanto de áudio que podem vir a ser objeto de discussão, isso porque, diferente dos e-

mails, é possível saber, não apenas o momento de recebimento da mensagem, mas 

também se ela foi visualizada pela parte contrária. Isso facilita a precisão do momento 

de formação contratual, o que será visto ao decorrer da presente pesquisa.  

Por último, quanto à classificação dos contratos eletrônicos deve-se atribuir 

também destaque à classificação de acordo com o nível de interação entre o homem e o 

computador. Nesse caso há três tipos: os intersistêmicos, os interpessoais e os 

interativos108.  

Por meio dos contratos interpessoais, as partes interagem ao mesmo tempo, 

sendo necessária manifestação humana para emitir a proposta e a aceitação. Utiliza-se o 

computador para a formulação da proposta e da aceitação109. Exemplos são os contratos 

por e-mail, por videoconferência ou mensagem instantânea.  

Eles se diferem dos interativos, já que nesses ocorre a intervenção de um sistema 

pré-programado, como os de lojas virtuais, havendo a oferta dos produtos para um 

número indeterminado de usuários. 

Nesses dois contratos (interpessoais e interativos), o envio e o recebimento 

podem não ser instantâneos, o que dificulta a aplicação de regras contratuais 

tradicionais, que devem ser adaptadas, conforme dito e será demonstrado110. 

Por último, nos contratos eletrônicos intersistêmicos, o computador não atua na 

formação da vontade das partes da mesma forma como nos interpessoais. Isso porque a 

Internet serve apenas para ou confirmar ou executar o que já fora antes determinado, 

geralmente no meio material. 

Cabe observar que a doutrina mais antiga, da década de 1980, como F. PARISI111, 

discutiu muito sobre a natureza do computador, inclusive acerca da possibilidade de 

imputar uma vontade própria à máquina, por ser diversa de outros meios de 

comunicação. Com o passar do tempo tal ideia foi superada. Por exemplo, A. P. 

																																								 																					
108 Definição detalhada em: M. P. SANTOS e M. D. ROSSI, Aspectos legais do comércio eletrônico - 

contratos de adesão, in Revista do direito do consumidor, n. 36, 2000. 
109 C. R. PEREIRA DE LIMA, Contratos de adesão cit. (nota 24 supra), p. 108.  
110 C. R. PEREIRA DE LIMA, Contratos de adesão cit. (nota 24 supra), pp. 108, 109. 
111 Il contratto concluso mediante computer, Padova, Cedam, 1985.  
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GAMBOGI CARVALHO 112  mencionou que a declaração de vontade emitida 

automaticamente por um computador seria “normal”, pois detrás do computador há 

ordens de um ser humano. C. R. PEREIRA DE LIMA, em uma posição mais intermediária, 

afirma que em vez de considerar a ficção de que o computador possui personalidade 

jurídica, é preciso aplicar uma ficção no sentido contrário, ou seja, assumir, ainda que 

falsamente, que o computador não participou da relação113.  

Assim, a fim de restringir o objeto de estudo, serão principalmente abrangidos na 

presente dissertação apenas os contratos bilaterais 114 , de compra e venda 115 , 

predominantemente os de consumo (B2C), de maneira mais específica os interativos e 

point and click.  

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																								 																					
112 A celebração de contratos via internet segundo os ordenamentos jurídicos alemão e brasileiro, 

in Revista de Direito do Consumidor, ano 10, n. 39, julho-setembro 2001, p. 88. 
113 Validade cit. (nota 8 supra), p. 71.  
114 De acordo com F. C. SAVIGNY (Obligationenrecht, 1853, trad. italiana de PACCHIONI, Giovanni, 

Le obbligazione, v. II, Torino, Unione Tipografico, 1915), a essência do contrato bilateral ou sinalagmático 
consiste em duas obrigações conexas e indissociáveis, de forma que não podem existir sozinhas.   

115 O contrato típico de compra e venda foi escolhido como representante dos contratos para analisar 
os contratos eletrônicos em geral, pois é, certamente, de acordo com F. GALGANO, o contrato mais relevante 
dentre aqueles em que se atua a circulação de riquezas (Diritto Privato, 6ª ed., Padova: Cedam, 1990, p. 503). 
Além de ser essencial em um regime baseado na circulação de riquezas, é muito utilizado no mundo virtual. 
De acordo com V. FRANCESCHELLI (Premesse cit. [nota 22 supra], p. 36), o contrato mais difundido na 
Internet é o de compra e venda.  
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2. O CONTRATO  

  

O contrato pode ser sucintamente definido como “o acordo de duas ou mais 

partes para constituir, regular ou extinguir entre elas uma relação jurídica 

patrimonial”116. 

 Antes analisar tal definição do contrato e a sua formação, é mister classificá-lo 

dentre os fatos jurídicos117, uma vez que o principal elemento que o distingue de outros 

tipos de fatos jurídicos é justamente a maneira de se concretizar vontade das partes, 

sendo a vontade e, por consequência, o consenso elementos essenciais, mas que são 

muito questionados na prática contratual eletrônica.  
																																								 																					

116 C. MASSIMO BIANCA, Diritto cit. (nota 81 supra), 2000, p. 1. Tal definição é igual à do artigo 
1321 do Código Civil italiano. No Código Civil francês, o conceito é mais amplo, ou seja, a relação jurídica 
não necessariamente precisa ter fins patrimoniais. B. WINDSCHEID (Lehrbuch des Pandektenrechts, v. 1, trad. 
italiana de C. Fadda e P. E. Bansa, Diritto delle pandette, Torino, Unione Tipografico, 1902, p. 267) também 
classificava o contrato de forma ampla, pois afirma que “il contratto trova applicazione in tutto quanto il 
campo del diritto, non solamente nel diritto di obbligazioni”, bem como F. C. SAVIGNY (Obligationenrecht 
cit. [nota 114 supra]): “l’accordo di più persone in una manifestazione di volontà risolta a far sorgere fra di 
esse un’obbligazione”. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA (Instituições de Direito Civil - Contratos, vol. III, 15a 
ed., São Paulo, Forense, 2011, p. 7) também define o contrato de maneira ampla (“um acordo de vontades, na 
conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir 
direitos”), no entanto, isso não significa que no direito brasileiro o elemento patrimonial não é considerado, 
na realidade, se a definição do autor diz respeito a tal sistema, deveria ela fazer menção ao fim patrimonial. 
Tais definições são as comumente encontradas na doutrina, no entanto, há também outras maneiras de definir 
o contrato, por exemplo, como uma operação econômica. Nesse sentido, P. ZATTI (Diritto Privato - corso 
istituzionale, 3a ed., Padova, Cedam, 2010, p. 170) determina que o contrato é “uno strumento della vita 
economica che nasce dalla realtà del mercato. Gli schemi di accordo e di rapporto contrattuale sono 
inventati dal mondo degli affari, non dal legislatore”.  

De acordo com G. ALPA, por exemplo, no sistema do Common Law, a noção de contract varia 
conforme as ideias que os autores querem exprimir através dela, tendo como um de seus principais 
fundamentos a promessa (Lineamenti di diritto contrattuale, in G. ALPA et al., Diritto privato comparato – 
istituti e problemi, 4a ed., Bari, Laterza, 2012, p. 189). 

117 As categorias de fatos jurídicos que serão expostas são obra da formulação dogmática dos 
pandectistas do século XIX. G. ALPA, Manuale di diritto privato, 8a ed., Padova, Cedam, 2013, p. 109. No 
que toca à definição de fato jurídico, de acordo com F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado de direito privado – 
bens, fatos jurídicos, T. II, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, pp. 253, 254), é aquele que provém do 
mundo fático. A regra jurídica discrimina o que é relevante para entrar no mundo jurídico. Quaisquer fatos 
podem ser fatos jurídicos, inclusive os contrários ao direito. Segundo o autor, o costume de, na definição, 
excluírem os fatos contrários ao direito, principalmente os atos ilícitos, provém de uma visão unilateral do 
mundo jurídico. São fatos que recebem a incidência de regras jurídicas e provocam efeitos, como a pretensão 
e ação de indenização.  

Assim, os fatos jurídicos são “o resultado da incidência da norma jurídica sobre o seu suporte fático 
quando concretizado no mundo dos fatos” (M. BERNARDES DE MELLO, Teoria do fato jurídico – Plano da 
existência, 15a ed., São Paulo, Saraiva, 2008). Define o fato jurídico A. TORRENTE - P. SCHLESINGER 
(Manuale di diritto privato, 21a ed., Milano, Giuffrè, 2013, p. 196) como “qualsiasi avvenimento cui 
l’ordinamento ricolleghi conseguenze giuridiche”. A omissão, em determinados casos, também pode ser 
considerada um fato jurídico.  

Para E. BETTI, são fatos jurídicos aqueles que o direito atribui relevância jurídica no sentido de 
modificar uma situação a esse preexistente e de criar novas situações jurídicas (Teoria generale del negozio 
giuridico, 2a ed., Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 1994, p. 9).  
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2.1. Características do instituto 
 

Conforme mencionado, o contrato é um fato jurídico, e todos os fatos jurídicos 

são classificados de acordo com o elemento cerne do suporte fático, ou seja, leva-se em 

conta o suporte fático hipotético e não a maneira da configuração dos fatos em sua 

manifestação no mundo não jurídico118.  

Além do elemento cerne, há outros fatos que complementam o núcleo do suporte 

fático, chamados de elementos completantes. A falta de algum desses elementos 

nucleares implica a inexistência do fato jurídico. No contrato de compra e venda, por 

exemplo, exige-se que haja um acordo de vontade (elemento cerne) sobre certo bem e o 

preço (elemento completante). Em determinados atos jurídicos, como nos negócios 

jurídicos, há, além desses elementos nucleares, os elementos complementares, que não 

integram o núcleo, porém o aperfeiçoam119. 

O contrato é um negócio jurídico120, o qual, por sua vez, junto com os atos 

jurídicos em sentido estrito, faz parte dos atos jurídicos lato sensu121. Esses podem ser 

definidos genericamente como “o fato jurídico cujo suporte fático preveja como cerne 

uma exteriorização consciente de vontade”, visando a produção de efeitos122. Apesar de, 

nos tipos de atos jurídicos123, a exteriorização consciente de vontade ser o elemento 

																																								 																					
118  Cf. A. TORRENTE - P. SCHLESINGER “la giuridicità di un fatto non dipende mai da 

caracteristiche intrinsiche di quell’avvenimento, bensì soltanto dalla circostanza estrinseca che da 
quell’evento derive, in forza di una norma giuridica che lo disponga, un effetto giuridico” (Manuale cit. 
[nota 117 supra], p. 197). 

119 M. BERNARDES DE MELLO, Teoria cit. (nota 117 supra), pp. 117-118; 54-58.  
120 M. BRUTTI, Dal contratto al negozio giuridico, Torino, G. Giappichelli, 2013, p. 86. O contrato é 

um instituto central do sistema do direito privado, sendo o principal tipo de negócio jurídico (A. TORRENTE - 
P. SCHLESINGER, Manuale cit. (nota 117 supra), p. 481). Além dele também são negócios jurídicos atos do 
direito de família, como o ato de matrimônio, o reconhecimento do filho natural, e do direito sucessório, 
como o testamento. F. GALGANO, Diritto cit. (nota 115 supra), p. 12.  
 121 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – bens, fatos jurídicos cit. (nota 117 
supra), pp. 255, 458. O autor afirma que o ato é proveniente de ago, agere. Em seu conteúdo, então, já há 
uma ideia de movimento próprio, com um objetivo ou um fim próprio. G. ALPA ressalta que a cultura 
francesa elaborou a categoria de ato jurídico (Lineamenti cit. [nota 116 supra], p. 167).  

122 M. BERNARDES DE MELLO, Teoria cit. (nota 117 supra), p. 145. A. TORRENTE e P. SCHLESINGER, 
mais genéricos, mencionam que os atos jurídicos ocorrem se o evento causador de consequências jurídicas 
postula uma intervenção humana. (Manuale cit. [nota 83 supra], p. 196) 

123 M. BERNARDES DE MELLO, (Teoria cit. [nota 117 supra], p. 110) divide em: atos lícitos (atos 
conforme o direito); atos ilícitos (reprovados pelo direito); declarações de ciência que, conforme A. 
TORRENTE - P. SCHLESINGER (Manuale cit. [nota 117 supra], p. 197), são aquelas com as quais não se 
exprime a própria vontade, mas se comunica a outros o conhecimento de um ato ou de uma situação do 
passado, como no caso da confissão; e declarações de vontade (que são atos pelos quais os indivíduos 
exprimem as suas vontades de, em algum modo, regular os próprios interesses). Os autores acrescentam 
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cerne, naqueles em sentido estrito, os efeitos jurídicos já estão preestabelecidos em lei, 

não podendo ser autonomamente modificados, ampliados ou reduzidos124.  

Dessa forma, nos negócios jurídicos e por, consequência, nos contratos, há um 

poder de, por meio da vontade, regular os efeitos, ou seja, a vontade tem um 

autorregramento, tornando-se possível uma estruturação do conteúdo das relações 

jurídicas nascentes125.    

A manifestação da vontade não tem aptidão para, por si só, gerar efeitos 

jurídicos. Os efeitos emanam do ato jurídico, ou seja, do suporte fático depois que entra 

no mundo jurídico126. Mas isso não significa que a vontade não seja extremamente 

fundamental, ao menos na concepção voluntarista do negócio jurídico.  

B. WINDSCHEID resume bem a concepção retratada, que foi criada por meio da 

abstração da doutrina alemã do século XIX127. O autor define o negócio jurídico 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

nesse rol as operações (ou atos reais ou materiais ou comportamentos), que consistem na modificação do 
mundo externo, como a construção de um edifício.  

Cabe fazer a observação de que, então, segundo a doutrina brasileira, os fatos jurídicos podem ser 
divididos em fatos jurídicos stricto sensu, ato jurídico lato sensu, e há uma terceira categoria que não é 
relevante ao presente trabalho, chamada de ato-fato jurídico, a qual o direito italiano, por exemplo, 
desconhece. Estes são uma situação de fato que só podem materializar-se através da ação humana, no 
entanto, sem a vontade ser relevante, por exemplo: o pagamento, o usucapião, dentre outros (M. BERNARDES 
DE MELLO, Teoria do fato jurídico – Plano da existência cit. [nota 117 supra], pp. 133, 142). Para a doutrina 
italiana, o pagamento é considerado um exemplo dos “atti dovuti” ou “satisfattivi”, que são aqueles que 
consistem no adimplemento de uma obrigação, distinguindo-se do negócio jurídico por pressuporem uma 
obrigação e não uma expressão da autonomia privada (A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale cit. [nota 
117 supra], p. 198).  

124 M. BERNARDES DE MELLO, Teoria do fato jurídico – Plano da existência cit. (nota 117 supra), 
pp. 155-157. Por isso, segundo A. TORRENTE - P. SCHLESINGER (Manuale cit. [nota 117 supra], p. 198), tais 
atos podem ser também chamados de atos não negociais, sendo que os efeitos jurídicos não dependem da 
vontade do agente. Para maior aprofundamento no estudo divisão dos fatos jurídicos mencionada acima, 
consultar: R. SACCO, Il fatto, l’atto, il negozio, Torino, UTET, 2005.  

125 M. BERNARDES DE MELLO, Teoria do fato jurídico – Plano da existência cit. (nota 117 supra), 
pp. 164-168.  

126 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – bens, fatos jurídicos cit. (nota 117 
supra), p. 505. Apesar de se considerar a vontade como um elemento fundamental, ela não é completamente 
livre. A doutrina alemã acabou notando que a vontade não basta por si só, L. ENNECCERUS, por exemplo, 
mostrou que o negócio está de certa forma subordinado ao ordenamento, na medida o direito nasce no 
momento em que se verificam os pressupostos fáticos (Lehrbuch der bürgerlichen Rechts - Einführung und 
allgemeiner, Teil I, Marburg, N. G. Elwert, 1928, p. 325).  
 127 A. TORRENTE - P. SCHLESINGER (Manuale cit. [nota 117 supra], p. 198) mencionam a elaboração 
alemã. A teoria do negócio jurídico não é então propriamente romana. Ela foi formada pela via da abstração 
(V. SCIALOJA, Negozi Giuridici, 3a ristampa, Roma, Foro Italiano, 1933, pp. 29, 39). V. SCIALOJA menciona 
que, conforme a opinião dominante da época, o direito romano colocou como base do negócio jurídico a 
teoria da vontade, já que os romanos baseavam os efeitos jurídicos do negócio na vontade das partes. De 
acordo com F. GALGANO (Diritto cit. [nota 115 supra], pp. 12-13), a elaboração da teoria da vontade ocorreu 
com base na filosofia jusnaturalista do século XVIII, fundada na exaltação da vontade do homem, assumida 
como fator de modificação da realidade jurídica (“dogma da vontade”). O processo de abstração faz parte da 
busca da igualdade. Esta começou a ser evidenciada com a codificação francesa de 1804, que tinha como 
objetivo realizar um direito igual para todos os cidadãos sem distinção. Então, o processo de abstração, que 



	 	 	 32    

 

dispondo que: “negozio giuridico è una dichiarazione privata di volontà, che mira a 

produrre un effetto giuridico”128. Também dispõe F. CALASSO que o negócio jurídico 

mostra-se essencialmente na vontade das partes, voltada a um escopo prático129. Essas 

definições estão de acordo com os ideais da época liberalista, em que havia uma maior 

preservação da vontade individual, com a ampla liberdade contratual130.  

A partir da Revolução Francesa, as relações da burguesia destacaram-se da 

economia feudal e inseriram-se em um sistema de economia inspirado no liberalismo. A 

sociedade começou a se reger pelo princípio do pacta sunt servanda131, havendo a 

intervenção do Estado só no caso de desrespeito ao estabelecido entre as partes. Foi 

possível, então, estabelecer uma correspondência entre a livre-concorrência na economia 

e a autonomia privada no direito, que se manifestou justamente, dentre outros meios, 

através dos negócios jurídicos, essenciais para a preservação e o incremento da 

propriedade privada132 e para equilibrar a subjetividade do desejo com as objetivas 

necessidades do crescente mercado133.  

Foi exaltada a força criativa da vontade, assumida como fator necessário e 

suficiente para a produção de efeitos jurídicos134. De acordo com essa teoria, a vontade 

individual está no centro do sistema jurídico, sendo ela que dá vida aos efeitos, não 

havendo uma dialética entre a vontade da lei e a vontade privada, já que o papel 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

na França ocorreu com a criação de uma categoria geral do contrato, teve continuação na Alemanha, com o 
negócio jurídico, que individualiza a unidade do sujeito de direito. Tal conceito coexiste com a autonomia 
privada, pois reduz-se a ele cada possibilidade de liberdade por meio da manifestação da vontade.  

128 B. WINDSCHEID, Lehrbuch cit. (nota 82 supra), p. 264. 
129 F. CALASSO, Il negozio giuridico: lezioni di storia del diritto italiano, 2a ed., Milano, Giuffrè,  

1968, p. 29. 
130 M. BERNARDES DE MELLO, Teoria do fato jurídico – Plano da existência cit. (nota 117 supra), p. 

169. Afirma ser o negócio jurídico uma expressão absoluta de vontade (G. STOLFI, Teoria del negozio 
giuridico, Padova, Cedam, 1961, p. IX). Essa ideia de negócio jurídico como valor, resultante do liberalismo, 
também é ressaltada por M. BRUTTI, (Dal contratto cit. [nota 120 supra], pp. 17, 20) e por F. GAZZONI 
(Manuale cit. [nota 61 supra], pp. 775, 776).  

131 É possível evidenciá-lo no artigo 1372 do Código Civil italiano. De acordo com F. GALGANO, a 
partir do século XVIII, em que houve a sistematização de Domat, os juristas atribuem aos contratos força de 
lei (Diritto cit. [nota 115 supra], p. 16). Tal princípio colocou, na época, um limite insuperável à lei do 
Estado, que ficou impossibilitado de constranger os cidadãos a agir contra a sua vontade (G. STOLFI, Teoria 
cit. [nota 95 supra], p. XIII).  

132 M. G. LOSANO, I grandi sistemi giuridici: introduzione ai diritti europei ed extraeuropei, Torino, 
Piccola Biblioteca Enaudi, 1978, pp. 36-37. De acordo com o autor, a liberdade individual, o direito de 
família e os contratos, expressados por meio da propriedade e dos seus modos de aquisição, são a chave do 
direito privado da segunda metade do século XIX, o que pode ser visto de maneira exata no Código Civil 
italiano de 1865.   

133 F. GAZZONI, Manuale cit. (nota 61 supra), p. 776.  
134 F. GALGANO, Il negozio giuridico in Germania e in Italia, in F. GALGANO (org.), Atlante di 

diritto privato comparato, 5a ed., Bologna, Zanichelli, 2011, p. 55.   
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desempenhado pelo ordenamento seria apenas o de colocar limites externos à autonomia 

contratual, constituídos pela contrariedade às normas imperativas, à ordem pública e aos 

bons costumes135.  

A definição voluntarista, que está ligada à autonomia da vontade na gênese do 

negócio jurídico136, recebeu, no entanto, algumas críticas e oposição, sendo criadas as 

correntes objetivistas e preceptivas. 

Começou-se a perceber que o negócio jurídico é algo mais complexo do que uma 

mera externação de vontade137, e que a sua definição, partindo da vontade, é imperfeita. 

Primeiro, cabe destacar que tal modelo, centrado na “fusão das vontades” das partes, 

implicaria na necessidade da manifestação de vontade de cada contraente e sua efetiva 

cognição. No entanto, ele não se coaduna com alguns esquemas de formação legalmente 

definidos, como aquele que consente conclusão do contrato sem o conhecimento da 

manifestação da outra parte138.   

A teoria da vontade, também chamada de teoria subjetiva, foi desenvolvida 

principalmente por F. C. SAVIGNY e B. WINDSCHEID, e, a partir da segunda metade do 

século XIX, combatida, portanto, pela teoria da declaração, ou objetiva, em que a 

atenção do jurista voltou-se predominantemente ao momento da circulação, com a 

preocupação na tutela da segurança do tráfico jurídico com a exigência da proteção da 

confiança depositada por uma parte na declaração da outra139.  

Foi questionada justamente a perspectiva psicológica do dogma da vontade, ou 

seja, o seu nascimento como exaltação da força criativa da vontade individual impedia 

uma visão prática do negócio, como um fato social dentro da vida de relações140.  

																																								 																					
135 F. GAZZONI, Manuale cit. (nota 61 supra), p. 781.  
136  A autonomia de vontade, apesar de parecer uma expressão sinônima, difere-se do 

autorregramento de vontade. A primeira está ligada ao momento inicial do negócio jurídico, ela é a liberdade 
para praticar o ato, e a segunda, ao momento final, ou melhor, aos efeitos que do ato resultam. A. JUNQUEIRA 
DE AZEVEDO, Negócio jurídico: existência, validade e eficácia, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2010, pp. 2.  

137 V. SCIALOJA, Negozi cit. (nota 127 supra), p 29. A vontade começa a ficar em segundo plano, 
dando-se maior relevo ao conteúdo, como dado objetivo (F. GALGANO, Il negozio cit. [nota 134 supra], p. 
59). 

138 A. D’ANGELO, Accordo e procedimenti di formazione, in V. ROPPO, Tratatto del contratto I – 
Formazione, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 6 e 7. O autor destaca os artigos 1327, 1335 do CC italiano. Outra 
crítica à absoluta “senhoria” da vontade é que esta significaria negar cada necessidade de concretizar 
interesses gerais, que muitas vezes precisariam ser realizados em detrimento do interesse de um único 
indivíduo (P. ZATTI, Diritto cit. [nota 116 supra], p. 169). 

139 P. FAVA, Il contratto nella teoria generale del diritto, in P. FAVA (org.), Il contratto, Milano, 
Giuffrè, 2012, p. 11. No mesmo sentido, F. GALGANO, Il negozio cit. (nota 134 supra), p. 58.  

140 F. GALGANO, Il negozio cit. (nota 134 supra), p. 60. 
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Uma importante crítica brasileira à teoria voluntarista é a de A. JUNQUEIRA DE 

AZEVEDO. Este autor menciona que, na verdade, a vontade não caracteriza por si própria 

o negócio jurídico, ou seja, não faz parte do cerne do seu suporte fático, mostrando-se 

apenas como “meio de correção do negócio”. Assim, a vontade, agindo de fora do 

negócio, evita, ora mais, ora menos, efeitos não queridos. Alguns exemplos são por ele 

fornecidos: o silêncio interpretado como declaração de vontade e a conversão 

substancial. Nesta o negócio resultante não era o correspondente ao desejo das partes, 

mas mesmo assim acaba considerado existente, válido e eficaz141.  

No outro extremo foi, portanto, criada a concepção objetiva do negócio jurídico, 

que o toma como um meio dado pelo ordenamento para a produção de efeitos. Assim, a 

declaração, que para a teoria subjetiva representava um valor instrumental, de externar a 

vontade psíquica, passou a ser considerada um elemento constitutivo essencial do 

negócio jurídico142, contribuindo com a construção de uma visão mais concreta do 

negócio jurídico, e também do contrato, a ser visto como um mecanismo inserido nas 

operações econômicas e não apenas como um instituto abstrato.  

 E, paralelamente às duas teorias citadas, surgiu a concepção preceptiva, que 

considera a vontade como um fato psicológico interno, intrinsecamente inatingível e 

incontrolável143. 

De acordo com F. GAZZONI, a teoria preceptiva foi muito considerada dentre 

todas144. É uma teoria mais realista, já que considerava ser impossível a realização de 

negócios sem nenhuma intervenção estatal.  

Para tal teoria, o negócio jurídico não é uma declaração de vontade, mas sim um 

ato de autonomia privada ao qual o ordenamento atribui efeitos de acordo com a função 

social-econômica que caracteriza o tipo. Ela faz parte de um fenômeno social, em que o 

																																								 																					
141 A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio cit. (nota 101 supra), pp. 4-22.  
142 P. FAVA, Il contratto nella teoria generale del diritto cit. (nota 139 supra), p. 11. 
143 E. BETTI, Teoria generale cit. (nota 83 supra), pp. 52.  
144 F. GAZZONI, Manuale cit. (nota 61 supra), pp. 783-784. No entanto, tal teoria é substancialmente 

pessimista, pois enxerga a coação legal como um mal necessário a fim de induzir um homem a um 
comportamento bom, construindo o direito subjetivo como o direito de ação em juízo e abandonando o 
mundo dos fatos, da atuação espontânea.  
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sujeito regula os seus próprios interesses145, mas é o ordenamento jurídico que tem a 

tarefa exclusiva de fixar os efeitos do contrato146.  

Além de ter seu conceito clássico questionado, há quem afirme que o negócio 

jurídico, da maneira que foi elaborado pela doutrina pandectística, não mais atenderia à 

realidade atual. A concepção completamente voluntarista foi tornando-se insuficiente 

perante os contratos de massa147, de cláusulas gerais ou de adesão. Nestes, um dos 

contratantes estabelece as cláusulas de modo padronizado, podendo a outra parte apenas 

aceitar ou não o determinado, havendo desigualdade entre as partes148.  

As mudanças na sociedade demandaram inclusive uma maior interferência 

estatal na vontade individual, diminuindo a autonomia de vontade das partes e 

questionando o conceito concebido na época do Estado Liberal, do “laissez-faire”149. 

																																								 																					
145 O autor critica o dogma da vontade criado pelos pandectistas alemães do século XIX (E. BETTI, 

Teoria generale cit. [nota 83 supra], pp. 54-74).  
146 F. GAZZONI, Manuale cit. (nota 61 supra), p. 784. Há assim o enfraquecimento do primado da 

vontade. Cf. M. BRUTTI, (Dal contratto cit. [nota 120 supra], p. 27), o ordenamento decide o que é a vontade 
das partes, restringindo a determinação do acordo com limites correspondentes à eficiência das operações 
econômicas e da circulação de riquezas.  

147 Conforme B. B. QUEIROZ DE MORAES, diante da massificação seria muito difícil haver uma 
clássica contratação entre as partes, com o atingimento de um consenso entre as partes. Devido a isso, 
mecanismos foram criados para facilitar a rápida prática comercial, sendo importantes as “condições gerais 
do negócio”. Segundo o autor, “são cláusulas de negócios jurídicos que um sujeito unilateralmente utiliza 
para regular com uniformidade as suas relações contratuais”. Elas são pré-elaboradas por uma das partes, 
servindo para vários contratos e uniformizando as relações do contratante. (A noção romana de assinatura, in 
Revista da Faculdade de Direito - Fundação Armando Álvares Penteado, v. 7, jan-jun 2012, pp. 24,25).  
Observa-se que é visível a presença de condições gerais do negócio também nos contratos eletrônicos, em 
que o consumidor deve apenas preencher seus dados na página virtual. 
 Quando há condições gerais do contrato, o conteúdo é inteiramente fixado de maneira unilateral, 
não sendo fruto de um acordo; já nos contratos prefixados por módulos ou formulários pode haver uma 
pactuação (mas não uma tratativa) e novas cláusulas serem inseridas (F. GAZZONI, Manuale cit. [nota 61 
supra], p. 790). Inclusive as novas cláusulas prevalecem caso haja um conflito com as antigas, conforme 
determina o artigo 1342 do Código Civil italiano: “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di 
modoli o formulari, predisposti per disciplinare in maneira uniforme determinati rapporti contrattuali, le 
clausule aggiunte al modulo o al formulário prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano 
incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”.  

148 Conforme C. LIMA MARQUES, a prefixação de todo conteúdo do contrato, ou parte deste, de 
maneira unilateral e uniforme possui duas expressões para ser descrita: “condições gerais dos contratos”, 
usada pela doutrina germânica, ou “cláusulas gerais contratuais”, pela portuguesa, e “contratos de adesão”, 
que advém da doutrina francesa. A primeira expressão enfatiza mais a fase pré-contratual, de elaboração de 
cláusulas gerais, enquanto a francesa destaca o momento de celebração do contrato. Entretanto, conforme 
análise da autora, tais expressões não possuem o mesmo conteúdo. A Comissão da Comunidade Europeia 
determina que os contratos de adesão seriam apenas os escritos, enquanto a doutrina alemã afirma que as 
“condições gerais dos contratos” poderiam abranger todos os contratos em que há a elaboração unilateral e 
uniforme de cláusulas (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 6a ed., São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2011, pp. 73-74).  

149 Elucida G. GILMORE (The death of contract, Columbus, Ohio State University Press, 1974, pp. 
95-96) acerca da mudança de pensamento na sociedade, o que contribuiu para a criação de críticas à teoria 
voluntarista, que ele chama de teoria geral do contrato: “it seems apparent to the twentieth century mind, as 
perhaps it did not to the nineteenth century mind, that a system in which everybody is invited to do his own 
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Compreendeu-se que o dogma do Estado Liberal, em que a igualdade dos contratantes 

estava ligada predominantemente à liberdade de contratar, era falho, advindo a 

convicção da necessidade de um dirigismo contratual150.  

No entanto, é imprescindível destacar que, mesmo com a redução da liberdade 

dos negociantes e com a sua definição contestada, o negócio jurídico continua 

apresentando-se como “uma categoria abrangente de todas as situações em que as 

pessoas possam, no uso de seu livre arbítrio, exprimir a sua vontade” 151. 

Para coadunar as posições, o negócio jurídico deve assim ser visto não mais 

apenas como um instrumento individual de satisfação da vontade, mas como uma 

ferramenta que atende às necessidades do tráfico comercial presente152, e um exemplo 

disso é o seu uso no meio eletrônico.  

Assim, a teoria voluntarista continua presente153, mas de forma mais atenuada. 

Além do fato de o negócio ser considerado como um mecanismo do mercado, já há um 

consenso de que a vontade não produz efeitos por si só, mas apenas conforme os 

critérios fixados pela norma objetiva154. 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

thing, at whatever cost to his neighbor, must work ultimately to the benefit of the rich and powerful, who are 
in a position to look after themselves and to act, so to say, as their own self-insurers. As we look back on the 
nineteenth century theories, we are struck most of all, I think, by the narrow scope of social duty which they 
implicitly assumed. No man is his brother’s keeper; the race is to the swift; let the devil take the hindmost. 
For good or ill, we have changed all that. The decline and fall of the general theory of contract and, in most 
quarters, of laissez-faire economics may be taken as remote reflections of the transition from nineteenth 
century individualism to the welfare state and beyond”.  

150 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 116 supra), pp. 24-25.  
151 M. BERNARDES DE MELLO, Teoria do fato jurídico – Plano da existência cit. (nota 117 supra), p. 

200. 
152 Ibidem, p. 199. E mesmo que ele não constitua uma figura normativa em alguns códigos, como 

no italiano (que tem apenas os contratos em geral e de maneira específica regulados a partir do artigo 1321, 
mas não uma parte geral sobre negócio jurídico), tal fato não significa a sua irrelevância atual como 
instrumento conceitual, cf. A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale cit. (nota 117 supra), pp. 199-200.  

153 Apesar da crise da teoria voluntarista e do questionamento da concepção do negócio jurídico 
como uma declaração de vontade, esta foi recepcionada em vários códigos civis, como o austríaco, o 
holandês, o grego, o português, o russo, o polonês, o japonês, e os códigos latino-americanos (I. LUCIDI, La 
recezione del negozio giuridico in altri paesi, in F. GALGANO (org.), Atlante di diritto privato comparato, 5a 
ed., Bologna, Zanichelli, 2011, pp. 64-67). Tal afirmação não significa que o conceito de negócio jurídico 
está expresso em todos os códigos, mas que se seguiu a doutrina alemã de cunho mais voluntarista. 

154 M. BRUTTI, Dal contratto cit. (nota 120 supra), pp. 10, 22. Não há mais um primado da vontade, 
o contrato não possui uma construção linear apenas por meio dela. Assim, o voluntarismo ainda está 
presente, mas não é uma teoria perfeita.  
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No que toca ao contrato, atualmente, em termos de nomenclatura, ele se 

confunde com o negócio jurídico. Muitas vezes usa-se o termo negócio jurídico quando 

na verdade quer-se indicar o contrato, em vista de sua grande importância155.  

Conforme retratado acima, os componentes da definição de contrato são 

essencialmente três. O primeiro é o acordo entre os interessados. O segundo diz respeito 

à relação jurídica patrimonial, que é objeto de tal acordo e caracteriza o contrato como 

um ato jurídico patrimonial. Por último, destaca-se o elemento que diz respeito ao modo 

pelo qual se dá o acordo das partes em relação ao objeto. Esse ocorre visando o fim de 

ser travada uma relação jurídica patrimonial, mostrando que o contrato também é um ato 

de vontade. Assim, somente um ato que seja ao mesmo tempo de vontade, consensual e 

patrimonial é um contrato156.  

Faz-se aqui a breve ressalva de que já se percebe, por meio dessa caracterização, 

a problemática de enquadrar certos contratos eletrônicos na categoria dos contratos. 

Muitas vezes, dependendo da operação, uma das partes do contrato eletrônico é 

completamente automatizada, devendo a outra tomar decisões praticamente por si 

própria, como em contratos realizados em sites de bancos.  

Quando na definição considera-se que existe o acordo, não se pode relegar a 

citada redução no papel da vontade das partes. Houve, no entanto, certa objetivação do 

contrato, ou seja, sua definição passou a se basear mais na declaração do que na própria 

vontade, dado principalmente pelo mencionado embate entre as teorias da vontade e da 

declaração (respectivamente Willenstheorie e Erklärungstheorie)157. 

Por último, é preciso fazer a ressalva de que no Common Law158 não ocorreu a 

abstração com a mesma intensidade do direito alemão no que toca ao negócio jurídico e 

																																								 																					
155 F. GALGANO (Il contratto, 2a ed., Padova, Cedam, 2011, p. 18) menciona que na jurisprudência 

italiana o negócio jurídico é usado como sinônimo de contrato. Afirma que “la nostra civilistica di 
formazione tradizionale parla ancora di negozio giuridico, ma pensa, fondamentalmente, al contratto; e non 
esclude che testamento e matrimonio siano, al pari di contratto, altretanti negozi giuridici”. Tal fato também 
pode ser constatado em julgados brasileiros.  

156 V. ROPPO, Il contratto, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 3,4. Já o texto do Draft Common Frame of 
Reference oferece uma definição mais ampla, não considerando o aspecto patrimonial. Nele considera-se que 
o contrato “is an agreement which is intended to give rise to a binding legal relationship or to have some 
other legal effect. It is a bilateral or multilateral juridical acts”. E. CLIVE e C. VON BAR (org.). Principles 
cit. (nota 46 supra), p. 68. 

157 Assim, houve o início de um processo de objetivação da troca, ocorrendo certa perda do caráter 
originário de prevalência da vontade (F. GALGANO, Il negozio cit. [nota 134 supra], p. 58).  

158 Enquanto a base do sistema jurídico latino-germânico é o direito romano, na Inglaterra 
desenvolveu-se um sistema diverso, em parte conexo, mas em parte contraposto com o direito romano. No 
território britânico, antes do século I, coexistiam normas de origem germânica, e de direito romano e 
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ao contrato. O direito anglo-saxão parou no primeiro grau de abstração, ou seja, há 

apenas a definição concreta do contrato159. Ele diferencia-se, assim, do direito romano-

francês, que atingiu um segundo grau de abstração, pois formulou uma categoria geral 

dos contratos 160  e do sistema romano-germânico, que atingiu um terceiro grau, 

determinando o conceito de negócio jurídico ou declaração de vontade e dividindo-o em 

subespécies161.  

De acordo com G. ALPA, o modelo contratual no Common Law baseia-se na 

figura geral da promessa (promise)162, e o seu conceito tem uma menor extensão quando 

comparado ao atribuído no sistema do Civil Law. Assim, no primeiro sistema são 

considerados contratos apenas os que são, no segundo, definidos como contratos 

bilaterais, ou de prestações correspondentes ou sinalagmáticas163. Ademais, não se 

atribui uma natureza contratual no Common Law aos contratos reais do Civil Law 

(sistema em que tais contratos, dependendo do ordenamento, têm extensões conceituais 

diversas)164.   

Tal diferença entre a consideração de ambos os sistemas, dentre outras, podem 

impor e já mostram entraves ao atual desejo de unificação e harmonização do direito 

contratual na Europa.  

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

canônico, introduzidas com a cristianização. Guilherme, o Conquistador, foi responsável pela unificação 
política da Grã-Bretanha (com exceção da Escócia), havendo assim a unificação do direito, chamado de 
“direito comum”, ou Common Law. A unidade jurídica, a centralização judiciária e a homogeneidade 
justificaram a falta de recepção do direito romano, diferente da Alemanha, por exemplo, que era fragmentada 
e aceitou o direito romano como um denominador comum. M. G. LOSANO, I grandi sistemi cit. (nota 97 
supra), pp. 132-135.  

159 Deve-se considerar que não houve a criação de uma teoria geral das obrigações como no Civil 
Law, e por conta disso, inclusive, a doutrina inglesa propõe múltiplas definições para o contrato, que se 
sobrepõem (G. ALPA, Lineamenti cit. [nota 82 supra], p. 189).    

160 Assim também é o direito italiano, que, conforme já mencionado, não acolheu no seu Código 
Civil uma parte geral sobre os negócios jurídicos, diferentemente do que ocorre no BGB. No entanto, isso 
não significa que os codificadores se destacavam do pensamento jurídico da época, houve apenas a decisão 
de não realizar abstrações mais genéricas no Código Civil italiano (M. BRUTTI, Dal contratto cit. [nota 120 
supra]).  

161 F. GALGANO, Il contratto cit. (nota 155 supra), pp. 14-15. Para analisar o processo de formação 
da categoria dos negócios jurídicos a partir das últimas décadas do século XIX, é interessante a leitura de M. 
BRUTTI, Dal contratto cit. (nota 86 supra).  

162 G. ALPA, Lineamenti cit. (nota 82 supra), p. 167.  
163 F. FERRARI, La formazione del contratto, in F. GALGANO (org.), Atlante di diritto privato 

comparato, 5a ed., Bologna, Zanichelli, 2011, p. 69. Afirma o autor que no Common Law o conceito de 
contrato é coexistente à “consideration”, que é a troca de prestações entre os contraentes.  

164 Ibidem, p. 69.   
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Apesar dessa constatação, atualmente sente-se viva a ideia da unificação, e o 

contrato está no centro dela165. Pode-se inclusive considerar que o conceito de contrato 

em ambos os sistemas em um momento se sobrepõem, possuindo pelo menos um caráter 

em comum: ser o acordo que cria direitos e obrigações entre as partes contraentes166. A 

harmonização seria muito benéfica também no âmbito dos contratos eletrônicos167.  

 

2.2. As crises do contrato e da vontade 
 

 Considerando o contrato como o acordo de duas ou mais partes para constituir, 

regular ou extinguir entre elas uma relação jurídica patrimonial, há um tempo ocorre o 

seu declínio, e mais especificamente, o declínio da vontade contratual. Conforme C. 

MASSIMO BIANCA168, esse fenômeno se dá por conta de três acontecimentos.  

O primeiro vem a ser a restrição do acordo e da autonomia privada por meio da 

regulamentação imperativa do contrato pelo Estado 169 ; o segundo diz respeito à 

limitação do papel do acordo por meio da objetivação do contrato; e o terceiro 

relaciona-se com a disciplina unilateral do contratante nos contratos de massa 

(“standardizzazione del contratto”). Pode-se indicar, além deles, um quarto motivo: a 

introdução de novas técnicas, como a computação e a Internet, que fizeram com que 

ocorresse o questionamento da existência do acordo e do encontro de vontades nos 

contratos realizados no meio eletrônico170.   

O primeiro fenômeno vem do reflexo da passagem do ordenamento liberal para o 

ordenamento social, havendo assim uma maior limitação pública à liberdade contratual. 

																																								 																					
165 F. GALGANO, Il contratto cit. (nota 155 supra), p. 18. 
166 G. ALPA, Lineamenti cit. (nota 82 supra), pp. 168, 169, 187. O autor menciona que atualmente há 

um movimento de unificação do direito contratual, principalmente na Europa. E tal processo de 
harmonização não se realiza em razão das raízes comuns do direito contratual, mas sim a partir de sua veste 
jurídica de operação econômica. Assim, para que um direito comum seja possível, há a tendência de 
simplificação dos termos, de atenuação das particularidades de cada sistema, em forma de renúncia coletiva 
de tradições, usos e convicções próprias para a busca de um objetivo comum.  

167 Apesar de o comércio entre os Estados gerar um direito uniforme espontâneo, criado pelos 
costumes do comércio internacional (os juristas atribuíram a isso o nome de Nuova lex mercatória), de 
acordo com F. GALGANO (Il contratto cit. [nota 155 supra], p. 20), é imprescindível, conforme dito, que haja 
regulação do comércio eletrônico, principalmente no âmbito dos contratos point and click, em que estão 
envolvidos consumidores, que devem ser protegidos.  

168 C. MASSIMO BIANCA, Diritto Civile cit. (nota 81 supra), p. 34.  
169 O que foi percebido pelos adeptos da explicada teoria preceptiva. 
170 C. LIMA MARQUES mostra essa ideia de crise do contrato (Confiança cit. [nota 78 supra], pp. 64-

72).  
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A objetivação do instituto significa que ele deve ser mais determinado por critérios 

objetivos, por regras interpretativas e integrativas do acordo171.  

O terceiro momento diz respeito à crise da massificação, com a presença dos 

contratos de adesão e das cláusulas gerais, levou alguns a afirmarem a morte do 

contrato172, como S. MACAULAY173, L. FRIEDMAN e G. GILMORE174.  

Com o questionamento da livre autonomia de vontade contratual entre as partes, 

dessa crise denota-se o fenômeno de despersonalização do contrato. Uma possível 

reação a tal crise foi a imposição da boa-fé, ou melhor, a intensificação de deveres 

anexos aos contratos, principalmente aos de consumo, como de informação, cooperação 

e cuidado, para não haver abuso dos fornecedores175. 

Pode-se dizer que, na crise da massificação, houve um simplismo intelectual do 

acordo entre as partes, pois negou-se o uso do diálogo, com a linguagem, de perguntas e 

atribuição de respostas entre si. E isso, para N. IRTI, prejudica profundamente a 

formação do contrato, pois o acordo é justamente o resultado de um diálogo 

linguístico176.  

																																								 																					
171 C. MASSIMO BIANCA, Diritto Civile cit. (nota 81 supra), p. 35.  
172 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 78 supra), p. 64. Uma das primeiras obras sobre os 

contratos de adesão foi escrita ainda na década de 1940. Discorre o autor sobre a diminuição da liberdade de 
contratar, já oferecendo então subsídios para a corrente que acredita na morte dos contratos. Esta obra é: F. 
KESSLER, Contracts of adhesion – some thoughts about freedom of contract, 43, Columbia Law Review, 
1943, pp. 629-641.  

173 S. MACAULAY, Non-contratual relations in Business: a preliminary study, American Social 
Review, n. 1, v. 28, February 1963. 

174 G. GILMORE, The death cit. (nota 112 supra), pp. 3, 87. Inclusive o autor afirma que na época 
havia um movimento chamado “The Contract is Dead moviment”, segundo ele “we might say that what is 
happening is that ‘contract’ is being reabsorbed into the mainstream of ‘tort’”. Mostra-se muito interessante 
e peculiar a conclusão do autor, pois ao mesmo tempo em que afirma estar morto o contrato, suscita a 
possibilidade de sua “ressurreição”: “I have one final thought. We have become used to the idea that, in 
literature and the arts, there are alternating rhythms of classicism and romanticism. During classical 
periods, which are, typically, of brief duration, everything is neat, tidy and logical; theorists and critics reign 
supreme; formal rules of structure and composition are stated to the general acclaim. During classical 
periods, which are, among other things, extremely dull, it seems that nothing interesting is ever going to 
happen again. But the classical aesthetic, once it has been formulated, regularly breaks down in a protracted 
romantic agony. The romantics spurn the exquisitely stated rules of the preceding period; they experiment, 
they improvise; they deny the existence of any rules; they churn around in an ecstasy of self-expression. At 
the height of a romantic period, everything is confused, sprawling, formless and chaotic – as well as, 
frequently, extremely interesting. Then, the romantic energy having spent itself, there is a new classical 
reformulation – and so the rhythms continue. Perhaps we should admit the possibility of such alternating 
rhythms in the process of law. We have witnessed the dismantling of the formal system of the classical 
theorists. We have gone through our romantic agony… Contract is dead – but who knows what unlikely 
resurrection the Easter-tide may bring?” 

175 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 78 supra), p. 64. 
176 N. IRTI, È vero ma... (Replica a Giorgio Oppo), in Rivista di Diritto Civile, Cedam, Padova, 

Anno XLV, 1999, pp. 273, 276. Segundo o autor, nos contratos feitos por meio de formulário “l’asserzione 
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Assim, nos contratos de adesão, há apenas a atitude de aderir, de se realizar uma 

pergunta e, em contrapartida, receber uma única resposta. Inaugura-se o declínio do 

homem que fala, e o acordo se dissolve em duas decisões individuais177.  

Entretanto, o contrato que em tal crise foi denominado de “sem sujeito”178,  

atualmente, com o quarto momento de crise, mostra-se “desumanizado”179. Há um novo 

tipo de contrato pós-moderno, em que a impessoalidade foi levada a níveis muito 

elevados180. Todas as técnicas de contratação em massa estão sendo utilizadas. Além dos 

contratos de adesão, o marketing e o apelo ao consumidor mostram-se muito agressivos 

e existe recorrentemente a internacionalidade entre as partes181.    

No mundo virtual, o consumidor ficou desprovido da possibilidade de dialogar 

sobre as suas necessidades e seus desejos182. Há uma negociação unilateral em silêncio 

e, apesar de a Internet trazer uma aparência de liberdade de escolha, a capacidade de 

controle do usuário diminuiu, bem como sua privacidade e confiança183.  

Nos contratos de adesão, a presença da coisa, objeto da compra e venda, é 

imediata, não mais havendo necessidade do diálogo. Nas grandes lojas e nos centros 

comerciais, escolhemos coisas presentes; na televenda, são escolhidas imagens de coisas 

ausentes184.  

Com a tecnologia e o marketing intenso, porém, não é mais o homem que vai em 

busca das coisas que deseja, mas sim as coisas, representadas por imagens, que vão atrás 

do homem. A tecnologia não se deixa governar, mas governa a relação, e coloca a 

imagem da coisa no centro da relação, não havendo mais importância o acordo 

linguístico mencionado por N. IRTI185. 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

di volontarietà di quegli atti nula dice circa il reale svolgersi dello scambio: e nulla può dire, giacchè il 
volere vi si riduce a semplice libertà di compiere dati gesti”.  

177 N. IRTI, Scambi cit. (nota 68 supra), pp. 350- 361.  
178 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 78 supra), p. 65, afirma que GUERSI atribuiu tal 

denominação ao primeiro tipo de contrato pós-moderno, massificado.   
179 G. OPPO utiliza a denominação “disumanizzazione del contratto” em seu artigo. G. OPPO, 

Disumanizzazione del contrato?, in Rivista di Diritto Civile, n.5, vol. 44, 1998, pp. 525-533.   
180 No entanto, R. L. LORENZETTI, Comercio Eletrónico cit. (nota 37 supra), p. 279, afirma que na 

realidade o contrato não esta atualmente em crise, mas passa por um momento histórico particular, sempre 
mantendo seu original significado.  

181 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 78 supra), pp. 64-65. 
182 Ibidem, p. 67.  
183 Ibidem, p. 72. 
184 N. IRTI assim menciona que nos contratos eletrônicos o diálogo se reduz no simples informar, 

sendo adotada a fórmula da decisão, como ato exterior de escolher, e não da vontade (È vero ma cit. [nota 
176 supra], p. 276). 

185 N. IRTI, Scambi cit. (nota 68 supra), pp. 353-356. 
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Na telemática encontram-se não apenas imagens dos produtos a serem vendidos, 

mas também imagens de palavras, o que dá uma falsa impressão de retorno do 

diálogo186. A linguagem de caracteres não abre o jogo do acordo, de perguntas e 

respostas, não afronta o risco da espontaneidade das partes, servindo apenas para 

requisitar e oferecer informações.  

Pode-se concluir que a interação telemática, então, funciona como um processo, 

que se aproveita da língua para simples escopos ostensivos; ela poderia ser substituída 

por ícones ou sinais convencionados. A relação entre as partes é, no meio digital, 

caracterizada pelo simples agir de cada uma delas187. 

Para adaptar o instituto contratual ao novo fenômeno, suscitou-se, então, ou a 

criação de uma figura nova de trocas sem acordo188, ou a incorporação do contrato 

eletrônico na tradição consensualista dos contratos189. Essa última opção trataria de uma 

ficção, que seria traduzida no alargamento da figura contratual para acoplar os contratos 

eletrônicos e validar esse diálogo em silêncio190.  

N. IRTI, adepto da primeira alternativa, quando discute sobre a sobrevivência do 

contrato, afirma que a solução seria então ou conceber contratos sem acordo, ou 

considerar uma figura com a combinação de dois atos unilaterais. No que toca à segunda 

opção, destaca-se G. OPPO, que possui o objetivo de salvar o acordo191.  

O embate de opiniões entre os autores se dá justamente pela diferente concepção 

de acordo que eles possuem. Enquanto o último baseia o acordo no encontro de 

vontades, N. IRTI o funda na linguagem e na palavra192.  

																																								 																					
186 No entanto, segundo F. BRAVO (Le trattative cit. [nota 29 supra]), que vai contra a doutrina 

majoritária, pode haver um diálogo bem formulado na rede.  
187 N. IRTI, Scambi cit. (nota 68 supra), pp. 357-358. 
188 C. LIMA MARQUES (Confiança cit. [nota 78 supra], p. 65) realiza essa observação, mostrando a 

posição de N. IRTI. Também trata do assunto F. BRAVO (Le trattative cit. [nota 29 supra]). 
189 Como G. OPPO por exemplo (Disumanizzazione cit. [nota 143 supra]). 
190 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 78 supra), pp. 65-66. Na realidade, essa tese não 

considera o diálogo como um pressuposto necessário da noção de contrato, podendo então os contratos 
eletrônicos também ser incluídos na noção de contrato (F. BRAVO, Le trattative cit. [nota 29 supra], p. 739). 

191 N. IRTI, È vero ma cit. (nota 176 supra), p. 274. 
192 N. IRTI, È vero ma cit. (nota 176 supra), p. 274. N. IRTI, discorrendo sobre o seu embate com G. 

OPPO, estabelece que “mentre l’uno di noi scorge nel contratarre per moduli e formulari, e negli scambi 
televisivi e telematici, sempre la volontà delle parti (che scelgono di vendere e di comprare), l’altro registra 
il declinio del dialogo e il primato oggettivo delle cose. E, mentre l’uno discorre ancora di contratto, l’altro 
si affida agli unilaterali gesti dell’offrire e dello scegliere. In questa antitesi, dall’uno e dall’altro 
schiettamente accettata, sta anche il qualche beneficio del nostro disputare”.   



	 	 	 43    

 

A segunda hipótese, de G. OPPO, foi aquela adotada, ampliando-se o sentido de 

contrato. Adotou-se o já mencionado princípio da não discriminação193, ou seja, houve 

mudanças nas negociações, conclusão e execução do contrato, mas ele não deve ser 

considerado uma nova categoria de negócio apenas por ser formado na Internet.  

Tal posição é nítida no artigo 5º da Lei Modelo da Uncitral194; no artigo 9º, item 

1, da diretiva 31/2000/CE 195, e pelo d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70196, que mostra que esses 

contratos não devem ser discriminados, podendo ser submetidos às normas acerca do 

instituto contratual.  

Apesar de haver discussões acerca da natureza do acordo, da formação do 

contrato, do tempo e lugar de conclusão do contrato, da noção de parte no meio 

eletrônico, a Internet não justifica o nascimento de um novo fenômeno negocial, com a 

consequente reelaboração da disciplina do direito contratual197.  

O contrato está constantemente passando por transformações. Não há 

justificativas para do meio eletrônico derivar-se uma nova figura jurídica correspondente 

aos negócios jurídicos198. Assim, os contratos realizados na rede podem ser ou típicos ou 

atípicos, de forma semelhante ao que ocorre no meio material199.    

Mesmo que a vontade do consumidor esteja representada apenas por um clique, 

há a figura contratual200. A presença de um intercâmbio objetivo de vontades, ou de uma 

confiança, já pode ser considerada como prova para demonstrar o desejo de obrigar-se, 

																																								 																					
193 C. ROSA PEREIRA DE LIMA, Validade cit. (nota 24 supra), p. 453. 
194 Disponível [on-line] in: http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html [02/04/2015]. 
195 A citada diretiva trata dos aspectos jurídicos dos serviços da sociedade de informação, em 

particular o comércio eletrônico, no mercado interno (europeu). O seu artigo 9º reza que “Disciplina dei 
contratti per via elettronica – 1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro ordinamento giuridico renda 
possibili i contratti per via elettronica. Essi, in particolare, assicurano a che la normativa relativa ala 
formazione del contratto non osti all’uso efetivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità 
in quanto stipulati per via elettronica”. Disponível [on-line] in: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:Es:HTML [02/04/2015]. 

196 O d. lgs. 70 italiano de 9 de abril de 2003 recepcionou a citada diretiva no direito italiano. Ele é 
intitulado “Attuazione della diretiva n. 2000.31.CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 
dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico” (disponível 
[on-line] in: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm [02/04/2015]). 

197 V. RICCIUTO, La formazione cit. (nota 21 supra), p. 02.  
198 Conforme C. CAMARDI, Contratto e rapporto nelle reti telematiche. Un nuovo modelo di 

scambio, in V. RICCIUTO e N. ZORZI, Il contratto telematico, Padova, Cedam, 2002, pp. 2-3. 
199 M. D. GRAMUNT FOMBUENA, La formación cit. (nota 96 supra), p. 17. 
200 R. L. LORENZETTI, Comercio Eletrónico cit. (nota 37 supra), p. 279. O autor menciona que G. 

GORLA faz a proposta de um sistema em que o consentimento não seja o centro do contrato, e sim a vontade 
unilateral de se vincular. Entretanto, isso causa desconforto nos sistemas de origem romano-germânica, 
porque a obrigação é completa quando da promessa se segue uma aceitação, diferente dos sistemas do 
Commom Law, em que a aceitação não se faz necessária.  
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essencial à existência do contrato 201 . O meio eletrônico de contratação cria a 

mencionada desumanização, mas ainda existe a vontade das partes202.  

De acordo com um acórdão de 2012 do Tribunal de Justiça do Paraná, os 

contratos eletrônicos, devem ser aceitos como contratos: “o conceito é o mesmo, com a 

diferença de estes que são formados eletronicamente, e não por documento escrito, em 

papel”203.  

Um dos problemas acarretados por essa latente desumanização concerne a da 

declaração de vontade. Isso porque em um sistema baseado na tradição de unir a 

declaração com a vontade, e essa com a pessoa física, é de grande dificuldade atribuir a 

autoria a um sujeito que está encoberto pelo meio eletrônico. Muitas vezes o declarante 

pode não ser o dono do computador utilizado204.  

Para resolver esse problema, é preciso “reumanizar” e “repersonalizar” o 

contrato eletrônico. A utilização da assinatura digital para certificar a origem de uma 

declaração de vontade pode ser um dos meios de responsabilizar quem está por detrás 

das máquinas205. Além da assinatura digital, deve ser considerada na rede virtual a teoria 

da aparência, que tem o objetivo de imputar responsabilidade àquele que aparentemente 

depositou sua confiança no contratante. 

Assim, é possível concluir que, na realidade, não houve uma crise com o 

consequente desaparecimento do contrato, e sim uma relativização histórica do seu 

conceito tradicional206, com mudanças de suas características principais de acordo com a 

realidade social e novas soluções a atuais problemas207.  

 

 

																																								 																					
201 R. L. LORENZETTI, Comercio Eletrónico cit. (nota 37 supra), pp. 279-280. 
202 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 78 supra), pp. 66-67. 
203 TJ-PR 961347801 PR 961347-8/01 (Acórdão), Relator: Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 

20/11/2012, 7ª Câmara Cível). Disponível [on-line] in: https://www.tjpr.jus.br/jurisprudencia 
204 R. L. LORENZETTI, Comercio Eletrónico cit. (nota 37 supra), p. 274. 
205 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 78 supra), pp. 68-69. 
206 De acordo com R. D. F. VANZELLA (O contrato, de enzo a vincenzo, in Revista Direito GV, v.1, 

n.2, 2005, pp. 221-227), que mostra que o conceito de contrato passa por mudanças significativas ao longo 
do tempo.  

207 GUIDO ALPA evidenciou essa adaptação do instituto contratual à realidade quando afirmou que o 
contrato pode ser articulado de diversas maneiras, não dependendo do consentimento das partes para sua 
perfeita concretização, fato que a antiga doutrina considerava indispensável (GUIDO ALPA et al., Il contratto 
in generale II, Torini, G. Giappichelli, 2000, pp. 3-7). 
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2.3. Princípios contratuais atinentes ao tema  
 

Os princípios ainda são muito importantes no âmbito dos contratos208. Um 

exemplo disso é a tentativa de unificação do direito contratual com base principalmente 

nos princípios gerais do direito.  

C. A. BANDEIRA DE MELLO define o princípio como “mandamento nuclear de um 

sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 

normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e 

inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no 

que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico”209.  

Já V. AFONSO DA SILVA aponta que a principal característica dos princípios é a 

estrutura de direitos por eles garantidos. Distinguindo-se das regras, protegem não 

apenas direitos, e sim direitos prima facie210. 

No presente estudo, não há necessidade da análise se há definição mais ou menos 

adequada211, o que vale ressaltar é que no mundo digital certamente os princípios 

também têm importância, impondo restrições e diretrizes ao seu funcionamento. Eles 

exigem que algo seja realizado na maior medida possível diante das possibilidades 

fáticas e jurídicas existentes. 

Assim, sempre se deve buscar a realização máxima dos princípios, sendo, por 

isso, chamados de “mandamentos de otimização”. Muitas vezes, porém, o ambiente não 

é ideal para seu melhor desempenho, assim, os princípios acabam funcionando em 

graus212, devendo-se encontrar o equilíbrio entre eles213.  

 A doutrina traz diversos princípios relativos à regulamentação contratual, no 

entanto, este capítulo retratará apenas aqueles relevantes ao desenvolvimento do objeto 

de estudo, sendo destacados o princípio da autonomia da vontade, junto com a 

																																								 																					
208 Tal opinião também está presente no direito inglês. E. MCKENDRICK, Contract law, 10a ed., 

Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013, p. 1.  
209 Curso de Direito Administrativo, 16a ed., São Paulo, Malheiros, 2007, pp. 450-451. 
210 Direitos Fundamentais, 2a ed., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 45.  
211 “Em geral, classificações – desde que metodologicamente sólidas – dificilmente podem ser 

julgadas com base em um maniqueísmo bom/ruim. Classificações, em geral, têm diferentes objetivos, e sua 
qualidade não pode ser avaliada de forma generalizante” (ibidem, pp. 44-45). 

212 V. AFONSO DA SILVA, Direitos cit. (nota 173 supra), p. 46. 
213 Um exemplo ocorre quando do uso do princípio de publicidade dos atos processuais, que em 

casos determinados por lei é mitigado, em razão da preservação do direito à privacidade do interessado no 
sigilo. A. C. de A. CINTRA, A. P. GRINOVER, C. R. DINAMARCO, Teoria Geral do Processo, 26a ed., São 
Paulo, Malheiros, 2010, p. 76-77. 
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contraposição do pacta sunt servanda, o princípio da boa-fé objetiva e o princípio da 

confiança.  

 Apesar da análise apenas dos princípios supramencionados, destaca-se que todos 

os princípios do direito contratual são aplicáveis aos contratos eletrônicos, devendo 

ainda haver observância ao princípio da não discriminação dos atos praticados em meio 

virtual214. 

 

2.3.1. O princípio da autonomia da vontade 

 

Autonomia significa a liberdade dos indivíduos, em face do Estado, de regular 

suas próprias relações. No âmbito contratual, o princípio da autonomia da vontade 

traduz-se na liberdade de realizar operações, regulando seus próprios interesses215; 

também está presente na liberdade de fixar o conteúdo do contrato, de escolher a pessoa 

do contraente e de formar contratos atípicos216.  

No século XIX, devido ao contexto político, conforme já mencionado, foi 

proclamada a plenitude da liberdade jurídica. A autonomia negocial era máxima, sendo 

dever do Estado se abster no controle das relações negociais. O contrato, junto com a 

propriedade, era considerado sacro, e os indivíduos, em tais áreas, eram tidos como 

livres e iguais, com a mesma liberdade para contratar217.   

Assim, a limitação à liberdade individual poderia ser apenas voluntária, agindo 

os contratantes sem constrangimento. Pensava-se que partes iguais e livres não 

necessitavam de interferência legislativa para impedir a estipulação de cláusulas 

vexatórias, mas com o passar do tempo evidenciaram-se abusos ao princípio de 

autonomia da vontade, o que causou o aumento da intervenção estatal para coibir o uso 

excessivo da liberdade, principalmente no campo do direito do consumidor.  

																																								 																					
214 J. J. LAWAND, Teoria geral dos contratos eletrônicos, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2003, p. 

160. 
215 G. ALPA, Manuale cit. (nota 117 supra), p. 394. Também O. GOMES, Contratos, 25a ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2002, p. 22. E cf. F. GAZZONI, Manuale cit. (nota 61 supra), p. 809. O Código Civil italiano 
dispõe, no artigo 1.322, que: “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti 
imposti dalla legge...”.  

216 F. GAZZONI, Manuale cit. (nota 61 supra), p. 788. 
217 G. ALPA, Manuale cit. (nota 117 supra), p. 394.  
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A absoluta “senhoria” da vontade do privado sobre os recursos econômicos e o 

emprego destes acabou cedendo à necessidade de realizar e garantir interesses gerais ou 

coletivos, impondo, de diversas maneiras, limites à autonomia contratual218.  

A “liberdade de contratar propriamente dita” 219  refere-se à prevalência da 

vontade das partes e do consequente caráter supletivo ou subsidiário da lei em matéria 

contratual. Os sujeitos da relação jurídica podem escolher os efeitos que desejam, 

agindo de acordo com as normas específicas contratuais apenas quando nada 

dispõem220. A norma, portanto, torna-se obrigatória quando há uma omissão de vontade 

das partes.  

Uma questão relevante que se encontra nos contratos eletrônicos, quanto a esse 

caráter supletivo das normas contratuais, é justamente a dúvida relativa a que lei devem 

as partes utilizar para o suprimento de suas vontades. Para isso que servem normas 

internacionais reguladoras do comércio eletrônico, como a Lei Modelo da UNCITRAL 

(United Nations Commission on International Law221).   

No entanto, a aplicação da lei não ocorre apenas quando há a omissão da vontade 

das partes. O princípio da autonomia da vontade, devido ao seu uso impróprio, possui 

mais restrições. 

Destaca-se a boa-fé222 e duas limitações de ordem geral: a ordem pública e os 

bons costumes223. Com grande dificuldade de conceituá-las, elas ocupam uma zona de 

“delimitação flutuante”, modificando-se, ampliando-se ou restringindo-se de acordo 

com o pensamento dominante em cada época e país224. 

Mesmo assim, de maneira ampla, pode-se afirmar que a ordem pública condiz 

com interesses essenciais do Estado ou da coletividade, que devem ser protegidos e se 

sobrepor à autonomia das partes na relação contratual. Exemplos são: as normas que 
																																								 																					

218 P. ZATTI, Diritto cit. (nota 116 supra), p. 169.  
219 O autor usa tal terminologia porque subdivide a liberdade de contratar em três aspectos: liberdade 

de contratar propriamente dita, liberdade de estipular o contrato, e liberdade de determinar o conteúdo do 
contrato (O. GOMES, Contratos cit. [nota 215 supra], p. 22). 

220 Ibidem, p. 23. 
221  A Lei Modelo a respeito do Comércio Eletrônico está disponível [on-line] in: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html [05/04/2015]. 
222 A boa-fé, que será explicada no próximo item, tem funções de controle da autonomia privada e 

da integração cogente. Na doutrina tradicional, a integração cogente não era responsabilidade da boa-fé, mas 
de instrumentos diversos, como as normas impositivas, a ordem pública e mesmo os bons costumes. 
Atualmente, a boa-fé, para parte da doutrina, faz parte desses instrumentos. V. ROPPO, Il contratto cit. (nota 
156 supra), pp. 497-498 

223 O. GOMES, Contratos cit. (nota 215 supra), p. 24. 
224 O. GOMES, Contratos cit. (nota 215 supra), p. 24.  
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pautam a organização econômica do Estado225, as leis que salvaguardam o princípio da 

liberdade e da igualdade dos cidadãos, entre outras.    

Diferentemente da ordem pública, o bom costume não se encontra pela primeira 

vez no Code Napoléon, mas no direito romano (boni mores), exprimindo uma diretiva 

comum a todos e um forte caráter político226. Ele reflete a projeção das regras morais no 

direito227 , mas a sua noção faz parte da realidade social e não do ordenamento 

jurídico228.  

Por exemplo, no âmbito prático, a formação dos contratos não pode ferir 

pressupostos como a liberdade de culto, a moral sexual, o respeito à pessoa humana, 

dentre outros229.   

Caso não haja disposição contrária em lei, o juiz pode aplicar o critério do bom 

costume. Como os bons costumes são próprios de cada sociedade, e esta constrita, 

geralmente, a um território, sua aplicação é muito dificultada no caso de conflitos 

advindos do comércio eletrônico internacional. No caso dos contratos de consumo, o 

consumidor tem o direito de que, caso necessário, aplique-se o costume a ele mais 

favorável, ou pelo menos o costume usual em seu país de origem.  

Mesmo com a ordem pública e os bons costumes, percebeu-se que esse equilíbrio 

trazido pela aplicação das duas limitações ressaltadas não é suficiente para coibir a 

prática de abusos no campo contratual230, e além delas há um grande número de 

limitações legais.  

O controle substancial do contrato ocorre, geralmente, em função da proteção de 

um contraente institucionalmente fraco. Impõe-se à parte forte o dever de não abusar de 

seu poder contratual para desequilibrar a seu favor o regulamento do contrato. Assim, as 

normas de proteção ao consumidor são um exemplo de limitação da autonomia 

privada231.   

																																								 																					
225 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 116 supra), p. 22. De acordo com F. 

GAZZONI (Manuale cit. [nota 61 supra], p. 806), a ordem pública exprime uma barreira aos indivíduos, que 
não podem ultrapassar preceitos e princípios determinados pela constituição e, em geral, pelo ordenamento 
jurídico. 

226 De acordo com F. GAZZONI (Manuale cit. [nota 61 supra], p. 809). 
227 O. GOMES, Contratos cit. (nota 215 supra), p. 25. 
228 De acordo com F. GAZZONI (Manuale cit. [nota 61 supra], p. 809). 
229 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 116 supra), pp. 22-23.  
230 O. GOMES, Contratos cit. (nota 215 supra), p. 25. 
231 Conforme C. MASSIMO BIANCA “la disciplina dei contratti del consumatori ha ormai mutate il 

vecchio quadro normativo fondato sull’assioma della intoccabilità dell’atto di autonomia privata. Tale 
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Devido à extrema vulnerabilidade do consumidor no e-commerce, é necessário 

que existam ainda mais restrições ao princípio em análise. Cita-se por exemplo, algumas 

cláusulas coercitivas, que não podem ser derrogadas, impostas pelo direito brasileiro aos 

contratos eletrônicos, presentes no recente Decreto de n˚ 7.962 de 15 de março de 

2013232.  

Então, apesar de haver certa autorregulação no meio virtual, ela não deve ser 

plena. Segundo L. LESSIG233, a Internet que se caracteriza pela anarquia está, com o 

passar do tempo, transformando-se em uma rede controlada. Isso porque a liberdade no 

“cyberspace” se dá não pela falta de intervenção estatal e pela autorregulação de 

vontades, mas sim através da implantação de regras que protejam as vontades 

individuais e, ao mesmo tempo, os valores e princípios estabelecidos pela sociedade.  

As partes possuem autonomia na criação do contrato, mas depois de celebrado, 

este é obrigatório. Existe então o princípio da força obrigatória dos contratos, ou do 

pacta sunt servanda, que de acordo com CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, é uma 

decorrência natural da função social do instituto234.  

O indivíduo que promete cria determinada expectativa no meio social, e cabe à 

ordem jurídica garantir a manutenção de tal promessa e de seu adimplemento na defesa 

do equilíbrio da sociedade e da segurança das relações jurídicas235.  

O princípio da força obrigatória dos contratos encontra-se presente em diversos 

ordenamentos. Assim, rezam os Códigos Civis francês e italiano que as convenções 

legalmente formadas possuem força de lei para aqueles que as fizeram236. E para coagir 

o cumprimento de uma promessa, o artigo 389 do Código Civil brasileiro determina que, 

“não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

disciplina, infatti, introduce il principio di controllo sostanziale del contratto quale regola che tutela il 
contraente non in ragione dele sue particolari condizioni o qualità ma in ragione della sua soggezione al 
potere di regolamentazione del contratto detenuto dai produttori e distributori di beni e servizi” (Diritto 
Civile cit. [nota 81 supra], p. 394).   
             232  Disponível [on-line] in: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/decreto/d7962.htm [12.05.2015].  

233 L. LESSIG, Code version 2.0, New York, Basic Books, 2006, pp. 3-6.  
234 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 116 supra), p. 13.  
235 S. RODRIGUES, Direito civil – dos contratos e das declarações unilaterais de vontade, v. 3, 30a 

ed., São Paulo, Saraiva, 2004, pp. 12, 13.  
236 Determina o Art. 1.134 do diploma francês, Code Civil, que: “Les conventions légalement 

formées tiennent lieu de loi à ceux que les ont faites”; de maneira similar, dispõe o Art. 1.372 do Codice 
Civile: “Il contratto ha forza di legge tra le parti…”. 
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atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários 

de advogado”. 

Dessa forma, o contrato adquire uma força vinculante entre as partes semelhante 

a uma lei, possuindo sanções impostas. Entretanto, caso haja força maior ou caso 

fortuito que explique o rompimento contratual, o princípio da sua obrigatoriedade não se 

aplica237.  

E nos contratos eletrônicos, apesar de ser necessária à segurança jurídica das 

relações a aplicação de tal princípio, existe como exceção a ele, além do caso fortuito e 

da força maior, o direito de arrependimento do consumidor238. Esse é uma proteção ao 

consumidor, que pode se arrepender em um determinado período de tempo.  

O direito de arrependimento, a ser tratado em item próprio, pode ser definido 

como: “a right exercisable only within a limited period, to terminate the legal 

relationships arising from the contract or other juridical act, without having to give any 

																																								 																					
237 S. RODRIGUES, Direito cit. (nota 235 supra), p. 18. Além disso, cabe ressaltar que é possível 

romper o contrato sem ônus para alguma das partes, como por meio do mútuo dissenso, que não cabe análise 
na presente pesquisa.  

 238 O direito do arrependimento do consumidor internauta é visível nos julgados brasileiros. Foi 
selecionado um julgado que determina ser o direito de arrependimento um fator de equilíbrio aos contratos de 
consumo, já que o consumidor é a parte hipossuficiente do contrato, sendo protegido pela lei. No caso então, 
proporcionalmente o princípio de proteção ao consumidor se mostra mais importante do que a força 
obrigatória dos contratos. Segue ementa do acórdão abaixo:  
“ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. 
RESPONSABILIDADE PELO VALOR DO SERVIÇO POSTAL DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO DO 
PRODUTO. CONDUTA ABUSIVA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON. 1. No 
presente caso, trata-se da legalidade de multa imposta à TV SKY SHOP (SHOPTIME) em razão do apurado 
em processos administrativos, por decorrência de reclamações realizadas pelos consumidores, no sentido de 
que havia cláusula contratual responsabilizando o consumidor pelas despesas com o serviço postal decorrente 
da devolução do produto do qual se pretende desistir. 2. O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor 
dispõe que, quando o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento comercial, o consumidor 
tem o direito de desistir do negócio em 7 dias ("período de reflexão"), sem qualquer motivação. Trata-se do 
direito de arrependimento, que assegura ao consumidor a realização de uma compra consciente, equilibrando 
as relações de consumo. 3. Exercido o direito de arrependimento, o parágrafo único do art. 49 do CDC 
especifica que o consumidor terá de volta, imediatamente e monetariamente atualizados, todos os valores 
eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, entendendo-se incluídos nestes valores 
todas as despesas com o serviço postal para a devolução do produto, quantia esta que não pode ser repassada 
ao consumidor. 4. Eventuais prejuízos enfrentados pelo fornecedor neste tipo de contratação são inerentes à 
modalidade de venda agressiva fora do estabelecimento comercial (internet, telefone, domicílio). Aceitar o 
contrário é criar limitação ao direito de arrependimento legalmente não previsto, além de desestimular tal 
tipo de comércio tão comum nos dias atuais. 5. Recurso especial provido” (grifei), (STJ, REsp: 1340604/RJ, 
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje: 22/08/2013).  
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reason for so doing and without incurring any liability for non-performance of the 

obligations arising from that contract or juridical act”239. 

Esse direito é obrigatório nos contratos eletrônicos, pois o usuário pode ter sido 

convencido por uma publicidade enganosa, ou mesmo por um marketing pesado, e 

depois de melhor raciocinar percebe que, na verdade, a compra do produto não era sua 

vontade, e sim uma imposição da mídia.  

 

2.3.2. O princípio da boa-fé 

 

No que toca ao princípio da boa-fé, ainda não se atingiu uma unanimidade acerca 

do que ele realmente significa, o que é em parte consequência de sua extrema 

abstração240. Ele é tratado como sinônimo de noções igualmente amplas, como a 

lealdade, honestidade, diligência241, equidade, aproximando-se do conceito inglês de 

fairness242. Assim, indica, em geral, o dever dos contraentes de se comportarem de 

modo que criem uma colaboração mútua em prol da execução do contrato243.  

O princípio refere-se à boa-fé objetiva, que se difere da subjetiva. Esta não é um 

princípio, e sim “o estado interior ou psicológico dos indivíduos relativamente ao 

conhecimento – ou ao desconhecimento – da intenção ou falta de intenção de 

alguém”244 ou o “atteggiamento dell’ intelletto”, de acordo com G. ALPA245.  

De acordo com o texto do Draft Common Frame of Reference, a boa-fé subjetiva, 

referenciada em inglês apenas como “good faith”, é “uma atitude mental caracterizada 

																																								 																					
239 Essa definição está no texto do DCFR (E. CLIVE - C. VON BAR (org.). Principles, definitions and 

model rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference [DCFR] cit. [nota 46 supra], p. 
82).  

240 R. ZIMMERMANN, S. WHITTAKER, Good Faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2000, p. 30. Os autores afirmam que, na verdade, não há o que ser dito, e se houvesse dito 
não influenciaria muito as decisões de casos concretos. 

241 No entanto, F. GAZZONI (Manuale cit. [nota 61 supra], p. 804) dispõe que a boa-fé se diferencia 
da diligência, pois enquanto a primeira é um critério de controle da atividade de relação entre os contraentes, 
a diligência serve como valoração apenas do comportamento do devedor em sede de adimplemento. Mas isso 
não significa que a diligência não decorre da boa-fé.  

242 G. ALPA, Corso di diritto contrattuale, Padova, Cedam, 2006, p. 436. 
243 O. GOMES, Contratos cit. (nota 215 supra), p. 42.  
244 L. GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES, Notas sobre boa-fé e lealdade negocial, in Principi per i 

contratti commerciali internazionali e il sistema giuridico latino-americano, Padova, CEDAM, 1996, p. 71.  
245 Nesse sentido, o autor afirma que a boa-fé não pode ser definida negativamente, ou seja, como 

ausência de má-fé. “Buona fede e mala fede sono stati (di certezza) contraddittori ma non sono 
complementari fra loro… la buona fede è convinzione di agire bene…”. G. ALPA, Manuale cit. (nota 117 
supra), p. 341.  



	 	 	 52    

 

pela honestidade e a ausência do conhecimento de que uma situação aparente não é a 

situação verdadeira246”.  

Nesse sentido, diferenciando claramente a boa-fé subjetiva da objetiva, de acordo 

com o tribunal de Roma, a objetiva é a que “rileva non come stato soggettivo di 

ignoranza di ledere l’altrui diritto, ma come dovere di trattare lealmente, dovere la cui 

osservanza va valutata secondo un criterio obiettivo di diligenza media”247.  

E de acordo com o Draft Common Frame of Reference, a boa-fé objetiva é 

referenciada como “good faith and fair dealing”, definindo-a como “a standard of 

conduct characterised by honesty, openness and consideration for the interests of the 

other party to the transaction or relationship in question”248.  

O dever geral de honestidade entre credor e devedor tem a função de preencher 

as inevitáveis lacunas da lei, isso porque esta não consegue sempre prevenir, com as 

normas, todas as situações de abuso que as partes possam cometer249. Por isso tal 

princípio é tão importante nos contratos eletrônicos, já que não há uma única lei 

solidificada a seu respeito e, muitas vezes, lacunas existentes. 

No entanto, há um entrave à aplicação do princípio imposto pelo comércio 

eletrônico, devido ao seu caráter transnacional. Como muitas regras ligadas ao princípio 

da boa-fé são estabelecidas pelos costumes e comportamento do homem médio em 

determinado território250, não se pode precisar exatamente que atitude seguir, pois é 

praticamente impossível caracterizar o contratante médio no âmbito da rede imaterial. 

Cabe assim a explicitação de regras por meio do uso de um costume internacional, que, 

inclusive, já se encontra presente e se mostra em crescimento nos últimos anos251. 

																																								 																					
246 No texto original: “‘good faith’ is a mental attitude characterised by honesty and an absence of 

knowledge that an apparent situation is not the true situation”. Cf. E. CLIVE - C. VON BAR (org.). Principles, 
definitions and model rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 
46 supra), p. 72.  

247 Citado julgado de 14 de maio de 1980 do Tribunal de Roma por D. MALFITANO, Le trattative e la 
responsabilità preconttratuale, in M. BESSONE (org.), Casi e questioni di diritto privato, v. XXI - Il contratto 
in generale, Milano, Giuffrè, 2002, p. 708.    

248 E. CLIVE e C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private Law: 
Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 72.  

249 F. GALGANO, Diritto cit. (nota 115 supra), p. 328. 
250 De acordo com C. LIMA MARQUES (Contratos cit. [nota 148 supra], pp. 215-216), a boa-fé 

objetiva significa uma atuação “refletida” no outro parceiro contratual, respeitando seus interesses legítimos, 
suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, cooperando para atingir o bom 
fim contratual. É um parâmetro genérico, que depende de um patamar geral de atuação, do homem médio, 
que agiria de maneira normal e razoável naquela situação analisada.  

251 Um indício é a movimentação em rumo a uma unificação do direito contratual e recriação de um 
ius comune, principalmente na Europa. Exemplos, que serão mais bem analisados no último capítulo da 
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O problema é que nos direitos nacionais não há uma homogeneidade de opiniões 

acerca dos exatos comportamentos que a parte deve observar252; no direito internacional 

e no âmbito dos contratos eletrônicos há maior insegurança, ainda dependendo, muitas 

vezes, da discricionariedade do juiz para decidir se houve ou não um comportamento 

contrário à boa-fé.  

O princípio não opera somente de modo supletivo, ou seja, quando existem 

lacunas na lei. Pelo contrário, ele é uma das bases da construção do sistema jurídico, 

entendido como critério interpretativo do contrato253 e integrativo ao seu conceito254. 

Faz assim parte do contrato na sua dinâmica, sendo um caráter de sua força 

vinculante255.  

Conforme A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, a boa-fé objetiva é dividida em dois 

planos. O primeiro é elementar, diz respeito à ação não conforme à má-fé e aplica-se em 

todos os contratos. O outro plano representa um dever positivo, de cooperação, variando 

conforme o tipo do contrato. Deste último nascem diversos deveres laterais, como os de 

informar. E estes devem ser mais incidentes nos chamados “contratos existenciais”, 

como os de consumo, que se contrapõem aos “contratos empresariais”. Isso porque os 

primeiros têm um caráter mais aberto “com forte indefinição na sua projeção para o 

futuro, impondo, para atingir seus fins, muita lealdade entre as partes”256.  

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

pesquisa, são: a adoção de diretivas, a produção do Draft Common Frame of Reference, a edição dos 
princípios Unidroit, a elaboração de um projeto de unificação pela Comissão Lando, entre outros.  

252 D. MALFITANO, Le trattative cit. (nota 247 supra), p. 711. 
253 De acordo com o artigo 1366 do Código Civil italiano: “Il contratto deve essere interpretato 

secondo buona fede” (disponível [on-line] in: http://www.altalex.com/documents/codici-
altalex/2015/01/02/codice-civile [12-03.2015]). A boa-fé aqui assume um valor de modelo, ou seja, as 
declarações que as partes trocam entre si devem ser feitas como faria uma pessoa honesta e leal (P. ZATTI, 
Diritto cit. [nota 116 supra], p. 168).  

254 Segundo a doutrina aliada à experiência alemã, a boa-fé seria uma fonte de integração do contrato. 
F. GAZZONI (Manuale cit. (nota 61 supra), p. 801. 

255M. L. NEME VILLARREAL afirma que “la buena fe corresponde al lema age quod agis conforme al 
cual la ‘fides bona’ costriñe a mantener una promessa, no según la letra, sino según el espíritu del negocio 
convenido por las partes y, en cuanto tal, a adecuar la própria conducta a la plena realización del acuerdo” 
(La buena fe en el derecho romano – extensión del deber de actuar conforme a buena fe en materia 
contratual, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010, p. 165). 

256 A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Natureza jurídica do contrato de consórcio. Classificação dos atos 
jurídicos quanto ao número de partes e quanto aos efeitos. Os contratos relacionais. A boa-fé nos contratos 
relacionais. Contratos de duração. Alteração das circunstâncias e onerosidade excessiva. Sinalagma e 
resolução contratual. Resolução parcial do contrato. Função social do contrato, in Revista dos Tribunais, 
ano 94, v. 832, fev. 2005, pp. 123-124.  
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Tais deveres laterais que nascem da boa-fé, no entanto, não são integrativos da 

definição contratual, porque não a enriquecem, servindo apenas para que ela atue 

corretamente257.  

Ademais, a boa-fé tem o objetivo de impedir lucros injustificáveis e de 

reequilibrar as posições dos contraentes que estejam em uma situação desfavorável, 

tornando a relação jurídica mais equilibrada, daí sua relação com a equidade258. E 

também, tal princípio está na base da proibição de venire contra factum proprium259. 

Mais especificamente, pode-se dizer que o princípio da confiança, a ser tratado a seguir 

e intrinsecamente ligado com a boa-fé, baseia-se, por exemplo, no fato de que ninguém 

pode se beneficiar da própria torpeza260. 

A boa-fé, em outro sentido, também é usada como um critério de interpretação 

do contrato. O. GOMES dispõe que o princípio da boa-fé, nesse caso, determina que a 

intenção da parte manifestada em sua declaração de vontade prevalece em detrimento ao 

literal da linguagem261. Entretanto, nos contratos eletrônicos, como é extremamente 

difícil aferir a intenção da contraparte, já que não se consegue visualizar seu “rosto” e 

suas emoções, considera-se predominantemente a declaração de vontade, a linguagem 

usada, sendo este o único elemento passível de análise e de despertar a confiança entre 

as partes.  

																																								 																					
257  F. GAZZONI (Manuale cit. [nota 61 supra], p. 804). É interessante mencionar que a 

responsabilidade pela frustração da confiança (a ser analisada no próximo tópico) é independente daquela 
advinda do descumprimento de tais deveres laterais conexos à boa-fé (P. C. A. FERREIRA, O Princípio da 
confiança: proteção e tópica jurisprudencial dos contratos de saúde suplementar, in Revista de Direito Civil 
Contemporâneo, vol. 2, jan-mar 2015, p. 4, disponível [on-line] em: 
https://www.academia.edu/12951519/O_PRINC%C3%8DPIO_DA_CONFIAN%C3%87A_PROTE%C3%8
7%C3%83O_E_T%C3%93PICA_JURISPRUDENCIAL_DOS_CONTRATOS_DE_SA%C3%9ADE_SUPL
EMENTAR_PATR%C3%8DCIA_C._ALVES_FERREIRA_ [25.06.2015]).  

258 A boa-fé, no entanto, não é sinônimo de equidade. De acordo com F. GAZZONI (Manuale cit. [nota 
27 supra], p. 804): “la buona fede è criterio di valutazione del comportamento tenuto dalle parti al momento 
dell’adempimento”. A boa-fé está ligada a um caráter comportamental e a equidade a um perfil regulamentar 
e objetivo, desenvolvendo-se por si própria como uma regra a ser aplicada pelo juiz. A observação do autor 
P. ZATTI (Diritto cit. [nota 116 supra]) merece uma ressalva: a boa-fé não deve estar presente apenas no 
momento do adimplemento, mas em todas as fases da formação contratual.  

259 Na base do dever de não venire contra factum proprium está o princípio da Verwirkung (F. 
GAZZONI (Manuale cit. [nota 61 supra], p. 803). A Verwirkung é a nossa supressio ou caducidade, ou seja, 
há uma proteção à confiança de uma das partes que agiu de boa-fé, de maneira que não seja mais possível a 
reivindicação de um determinado direito.  

260 P. C. A. FERREIRA, O Princípio cit. (nota 257 supra), p. 3.  
261 O. GOMES, Contratos cit. (nota 215 supra), p. 42. Já P. C. A. FERREIRA determina erroneamente 

que a boa-fé usada como técnica de interpretação do negócio jurídico seria a subjetiva e não a objetiva, e 
estaria definida pelo artigo 113 do Código Civil brasileiro: “Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser 
interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração” (O Princípio cit. [nota 257 supra], p. 
2).  
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O desenvolvimento das tratativas e formação do contrato devem ser guiados pela 

boa-fé objetiva, o que será tratado com detalhes mais adiante. E na execução contratual 

ele também deve ser observado262. Nesta, o contratante deve realizar o interesse da parte 

contrária, evitando causar danos, adimplindo deveres acessórios e até obrigações que 

não estejam previstas na lei ou no contrato263, mas que qualquer contratante “médio” 

realizaria.   

A violação da boa-fé na execução contratual configura-se como um abuso de 

direito, que ocorre quando uma parte age conforme a lei, mas executa atos com um fim 

diverso do pré-ordenado264, prejudicando a parte contrária. Pelo fato de a boa-fé 

proteger o razoável interesse das partes265 em todas as fases e a manutenção do próprio 

contrato, os contratantes não podem revogar totalmente a aplicação do princípio por 

meio de disposição contratual266. 

No que toca à fase pré-contratual, os deveres pré-contratuais, que logicamente 

devem existir também no contrato definitivo, são advindos da boa-fé objetiva267, como 

os de segurança, lealdade e informação268. O dever de se comportar de acordo com a 

																																								 																					
262 De acordo com o artigo 1375 do Código Civil italiano: “Il contratto deve essere eseguito secondo 

buona fede…”. 
263 F. GALGANO, (Diritto cit. [nota 115 supra], p. 331) e também P. PERLINGIERI (Manuale cit. [nota 

38 supra], p. 481). Este segundo autor, ao referir-se à boa-fé na fase de execução do contrato, determina que: 
“da essa possono discendere doveri di comportamento non previsti nel regolamento contrattuale come, ad 
esempio, obblighi di avviso, tolleranza di inesattezze della prestazione, ecc”.  

264 F. GALGANO, Diritto cit. (nota 115 supra), p. 331.  
265 V. ROPPO, Il contratto cit. (nota 156 supra), p. 497. Assim, o autor diz no texto que a boa-fé deve: 

“salvaguardare il regionevole interesse di controparte, quando ciò non comporti a suo carico nessun 
apprezzabile e ingiusto sacrificio”.  

266 V. ROPPO, Il contratto cit. (nota 156 supra), p. 495. 
267  Na Alemanha, tais deveres também são derivados da boa-fé. Eles foram inicialmente 

determinados por intermédio da interpretação do contrato, mas pouco a pouco foram se afastando do dever de 
prestação, encontrando fundamento no princípio da boa-fé objetiva, fato determinado no parágrafo 242 do 
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, que é o Código Civil alemão). Em resumo, na Alemanha, ao lado da 
prestação (Leistungspflicht) e dos deveres complementares ligados ao seu cumprimento 
(Nebenleistungspflichten), existem deveres de proteção (Schutzpflichten) que servem para garantir a 
integridade contratual e proteger a confiança das partes, devendo ser mantido o status quo (J. M. DOMÍNGUEZ 
OLMOS, Deberes de protección, ‘aun frente a terceros’, en la dogmatica alemana, in Revista de Derecho 
Privado, enero-junio, Colombia, 2011, pp. 315-319). 

268 A. MENEZES CORDEIRO, Tratado cit. (nota 368 supra), pp. 646, 648, 649. Tal autor mostra que 
eles não são deveres principais de prestar e sim acessórios. FERRO-LUZZI (L’imputazione precontrattuale: il 
preliminare, le trattative, Padova, Cedam, 1999, p. 77) também menciona os deveres de segredo e de 
custódia. Tanto o Código Civil português quanto o italiano demonstram tal afirmação. No primeiro, o artigo 
227, em sua primeira parte, reza que: “quem negocia com outrem para conclusão de um contrato deve, tanto 
nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de responder pelos 
danos que culposamente causar à outra parte”. O Codice Civile, no artigo 1.337, segue a mesma linha da lei 
portuguesa.  
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boa-fé objetiva, tanto na fase preliminar quanto na formação do contrato, ainda não é 

muito claro no âmbito da Internet; é aplicado ainda com base no ordenamento nacional, 

mas os deveres anexos decorrentes da peculiaridade do meio eletrônico não se 

encontram completamente delimitados por lei. Por ter a boa-fé um viés bastante 

genérico, deve ser feita sua interpretação caso a caso, havendo bastante 

discricionariedade do seu intérprete e do juiz269.   

Se a obrigação de agir de acordo com a boa-fé nas tratativas for descumprida, 

ocorre a responsabilidade pré-contratual ou por “culpa in contrahendo”270. Este instituto 

é aplicado quando, por exemplo, há um recesso injustificado das tratativas. O objeto de 

sua constatação é a confiança que uma parte atribui ao comportamento da outra271, daí a 

importância do princípio da confiança, tanto na fase pré-contratual como no contrato 

definitivo, e, principalmente, nos contratos eletrônicos, o que fica claro a partir da 

leitura da obra de C. LIMA MARQUES272.  

No âmbito prático pode-se dizer que, apesar de a boa-fé estar presente nos 

principais ordenamentos jurídicos nacionais do Civil Law, é ainda muito ampla, 

podendo levar a arbitrariedades judiciais273. Os legisladores, em geral, determinam a 

regra de conduta de agir de acordo com a boa-fé, deixando para a análise do juiz a 

violação no caso concreto274.  

No entanto, há benefícios decorrentes dessa não tipificação, pois, caso houvesse 

um rol taxativo de comportamentos contrários à boa-fé, poderia haver o engessamento 

de uma figura que, em sua essência, mostra-se abrangente e sujeita a constantes 

																																								 																					
269 A. RAVAZZONI afirma que a obrigação de se comportar de acordo com a boa-fé gera grandes 

discussões. Destaca-se que, pelos artigos do Código Civil italiano, não há uma exata determinação da 
responsabilidade pré-contratual. (La formazione cit. [nota 94 supra], pp. 1, 11). D. MEDICUS também afirma 
que o BGB não desenhou uma regra exata (Tratado de las relaciones obligacionales, trad. espanhola de A. 
Martínez Sarrión, vol. 1, Barcelona, Bosch, 1995, p. 59). 

270R. V. JHERING desenvolveu o tema da culpa in contrahendo, e seu livro será utilizado na pesquisa 
(Culpa in Contrahendo ou indemnização em contratos nulos ou não chegados à perfeição, Tradução de P. 
Mota Pinto, Coimbra, Almedina, 2008).   

271 P. PERLINGIERI, Manuale cit. (nota 38 supra), p. 401. Avalia-se a existência da culpa in 
contrahendo quando, por exemplo, o contratante, devido à confiança atribuída na outra parte, renuncia a 
outros possíveis negócios ou arca com despesas visando a conclusão do contrato.  

272 Confiança cit. (nota 78 supra). 
273 R. CARDILLI, Bona fides tra storia e sistema, Torino, G. Giappichelli, 2004, p. 108. Nesse artigo, 

o autor retrata o histórico do princípio da boa-fé nos códigos latino-americanos. Conforme o autor, falta a 
aquisição de um papel marcante da doutrina para fixar a boa-fé objetiva de maneira mais prática e limitar as 
excessivas e ainda evidentes arbitrariedades judiciais. 

274 D. MALFITANO, Le trattative cit. (nota 247 supra), p. 707. 
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mudanças. E, além disso, comportamentos de má-fé que não estivessem no rol 

acabariam não punidos.  

Apesar dos benefícios, nos contratos eletrônicos, em prol da garantia da segurança 

jurídica, deveria a boa-fé dos contratantes ser protegida de maneira mais explícita e 

tipificada, por meio de regulação normativa, principalmente nos contratos de consumo.  

Logicamente já existem regras a esse respeito, como o direito de arrependimento 

na Internet. E, no âmbito do direito do consumidor, a União Europeia implementou 

uma diretiva em 1993 que abrange todos os contratos de consumo: “Directive on 

Unfair Terms in Consumer Contracts”, em que o princípio da boa-fé exerce um papel 

central, podendo também ser aplicada aos contratos à distância.  

A importância da boa-fé também é visível nos Principles of European Contract 

Law, propostos pela Comissão Lando e nos Princípios UNIDROIT275. A boa-fé exerce, 

atualmente, um papel essencial na desejada unificação europeia do direito dos 

contratos, fazendo parte inclusive do chamado “Common Core of Euopean Private 

Law”276. 

 

2.3.3. O princípio da confiança  

 
O princípio da confiança277 é, provavelmente, o mais relevante ao tratamento do 

tema. Isso porque esse é essencial no meio eletrônico e principalmente nos contratos de 

consumo, conforme ressalta C. LIMA MARQUES278. 

A confiança é uma característica básica, natural e intrínseca da vida em 

sociedade279. Ela se traduz como a fé nas expectativas de alguém, e sua necessidade é 

																																								 																					
275 R. ZIMMERMANN e S. WHITTAKER, Good Faith cit. (nota 240 supra), p. 13. Cabe ressaltar que, no 

entanto, a importância atribuída à boa-fé na Europa intensificou-se apenas nas últimas décadas, justamente 
com o processo de unificação.  

276 O Common Core of Euopean Private Law é um projeto lançado em 1993 na Universidade de 
Trento pelo Professor R. B. Schlesinger. Foram escritos vários livros com o objetivo de coletar informações 
do que já se evidenciava em comum entre os sistemas legais dos países-membros da União Europeia, 
formando-se um mapa do direito privado na Europa. Os livros estão disponíveis para compra [on-line] in: 
http://www.cambridge.org/pt/academic/subjects/law/series/common-core-european-private-law [12.05.2015].  

277 Para aprofundamento da relação entre a confiança e o contrato, consultar: G. MARINI, Promessa e 
affidamento nel diritto dei contratti, Napoli, Jovene, 1995.   

278 Em Confiança cit. (nota 35 supra).  
279  N. LUHMANN, Confianza, Barcelona, Anthropos Editorial, 2005, p. 5. Esse autor afirma, 

referindo-se ao homem, que “una completa ausencia de confianza le impediría incluso levantarse la mañana. 
Sería victima de un sentido vago de miedo y de temores paralizantes”. 
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um ponto de partida para a derivação de regras e condutas apropriadas280. Conforme 

visto pela primeira definição, a confiança tem lugar na moral.  

Nesse aspecto, N. LUHMANN propõe sua leitura social281. Onde não há confiança, 

há mera esperança, mas onde a confiança existe, visualiza-se um aumento de 

possibilidades para a experiência e a ação282, pois ela constitui uma forma mais efetiva 

de redução da complexidade das relações283. Sua atuação funciona na medida em que os 

danos advindos da sua quebra podem se apresentar maiores do que os benefícios de sua 

manutenção284.   

Conforme A. M. R. MENEZES CORDEIRO, a confiança exprime a situação em que 

a pessoa adere, em termos de atividade ou crença, a certas representações, passadas, 

presentes ou futuras que tenha por efetivas. E o princípio da confiança explicitaria o 

reconhecimento dessa situação, bem como a sua tutela285. 

O princípio da confiança (principio dell’affidamento) traz segurança jurídica às 

relações e protege situações no meio-termo entre a certeza e a mera esperança286. Ele é 

entendido como a regra que atribui maior relevância à aparência do que à realidade287, 

imperando assim a vontade declarada em detrimento da vontade interna, em caso de 

divergência entre ambas288.  

Sua total evolução se deu nas últimas décadas do século passado, por meio dos 

estudos de EUGEN HUBER a respeito da Gewere289. Entretanto, a legitimação de maneira 

generalizada da proteção da aparência, que será mais bem explicada, levou ao descrédito 

inicial da teoria da confiança. 

																																								 																					
280 Ibidem, pp. 5,6. 
281 A. M. R. MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé no direito civil, 4a reimp., Coimbra, Almedina, 2011, p. 

1242.  
282 De acordo com R. ZIMMERMAN, em Roma havia uma regra (Inst. II, 1, 41) de que a propriedade 

só seria transmitida ao comprador mediante o pagamento do preço, entretanto, seria também suficiente para a 
transmissão se houvesse a confiança do vendedor de que o comprador iria adimplir sua parte na obrigação (a 
fidem emptoris sequi). Então, essa alternativa aumentava o poder de ação, podendo haver um pagamento a 
crédito, pois não seria preciso pagar o preço imediatamente para ter a propriedade transferida. R. 
ZIMMERMAN, The law of obligations: roman foundations of the civilian tradition, Oxford: Oxford University 
Press, 1996, p. 273. 

283 N. LUHMANN, Confianza cit. (nota 242 supra), p. 14. 
284 Ibidem, p. 46- 60. 
285 A. M. R. MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé cit. (nota 281 supra), p. 1234. 
286 P. C. A. FERREIRA, O Princípio cit. (nota 257 supra), pp. 1, 4.  
287 G. ALPA, Corso di Diritto Contrattuale, Padova: Cedam, 2006, p. 240. 
288 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 78 supra), p. 281. 
289 P. C. A. FERREIRA (O Princípio cit. [nota 257 supra], p. 1) menciona que o princípio da confiança 

se desenvolveu na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial.  
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Sem nenhum material jurídico a defender o princípio estudado, tornou-se 

impossível formar uma teoria que se solidificasse. Os excessos da análise inicial da 

influência da confiança no mundo jurídico levaram até a negação de sua viabilidade. 

Após o seu intenso estudo, ele ficou esquecido e escondido em alguns institutos, como o 

da boa-fé, só florescendo de maneira produtiva e massiva no final da década de 1970.  

A boa-fé realmente implica grande papel na confiança, e essa aproximação entre 

ambos foi muito importante para a evolução do estudo, mas a sua total correspondência 

é improdutiva, pois não oferece uma base positiva para a solidificação do princípio da 

confiança. Só se alcançou maior produtividade quando se começou a atribuir à 

confiança um alcance material não igual à boa-fé290. 

Mostra-se claro, então, que o princípio da confiança deriva da boa-fé291. No 

entanto, faz-se a ressalva de que ainda há autores adeptos da teoria de que o princípio da 

confiança seria um princípio autônomo292. 

O Direito se mostra como um fator que protege a confiança, reduzindo a 

complexidade do mundo atual. As situações em que a confiança é tutelada de maneira 

explícita, por disposições legais, constituem um local seguro, onde o seu princípio tem 

desenvolvimento293. A única maneira de sua tutela ser útil é com a delimitação de seus 

contornos294.  

No tocante aos contratos de adesão, é usual o rompimento da confiança após à 

conclusão contratual, muitas vezes por causa do fornecimento motivado de dados 

equivocados apenas para a atração do consumidor295.  

Devido às peculiaridades do meio eletrônico, há muita desconfiança nesse 

âmbito, podendo, conforme dito, o fornecedor ocultar informações relevantes do 

produto ou serviço, percebendo o consumidor apenas depois de seu recebimento e uso.  

																																								 																					
290 A. M. R. E MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé cit. (nota 281 supra), pp. 1235-1241.  
291 De acordo com P. C. A. FERREIRA (O Princípio cit. [nota 257 supra], p. 2), para alguns autores a 

boa-fé teria três subprincípios: o da confiança, o da prioridade da substância sobre a forma e o da 
proporcionalidade. C. A. de MOTA PINTO é adepto à teoria de que o princípio da confiança é uma 
manifestação da boa-fé (Teoria geral do direito civil, 4a ed., Coimbra, Almedina, 2005, p. 125).  

292 P. C. A. FERREIRA, O Princípio cit. (nota 257 supra), pp. 2, 9,10. Segundo a autora, tal linha 
mostra-se “mais condizente com a doutrina obrigacional da pós-reforma do BGB” (2001). A própria autora, 
em sua conclusão, dispõe que “a boa-fé e a confiança são conceitos distintos, embora possam ser 
complementares. Ambas coexistem de modo independente, inexistindo relação de derivação entre elas”.  

293 A. M. R. MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé cit. (nota 281 supra), p. 1243. 
294 P. C. A. FERREIRA, O Princípio cit. (nota 257 supra), p. 1.  
295 Ibidem, p. 1. 
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 Além disso, a distância entre as partes e a não materialização do fornecedor por 

intermédio de um vendedor geram muita insegurança em relação a diversos fatores, 

como que lei deve ser aplicada ou se o pagamento será feito sem que a outra parte 

utilize, para outros fins, os dados fornecidos.  

Conforme R. BORRUSO, o computador também desencadeou grande desconfiança 

nos juristas, que não tinham meios de confronto com as inovações tecnológicas e a 

defesa do Direito de se fechar e procurar eliminar o elemento novo, neutralizando os 

problemas que pudessem surgir296.  

Conforme mencionado, em busca do equilíbrio do contrato e da proteção da parte 

mais fraca, o espaço para as partes exercerem sua autonomia da vontade está sendo 

reduzido por normas imperativas, como as do Código de Defesa do Consumidor. Aqui 

se enxerga o intervencionismo estatal em prol da confiança das partes297. 

Muitas vezes, no meio eletrônico, a parte, em posição estruturalmente submissa, 

acaba sofrendo grande pressão de seu contratante, que por ter poder econômico ou 

estrutural, pode dele abusar e fazer com que a parte não expresse seu legítimo interesse. 

Esse fator de pressão fez com que novas normas surgissem, como o direito de reflexão, 

ou seja, o direito de o consumidor se arrepender diante da pressão nas vendas diretas e 

emocionais (em que há um grande marketing e insistência do fornecedor), conforme já 

mencionado.  

Um exemplo recente que mostra que essas normas estão sendo inseridas no 

mundo virtual é o já citado Decreto brasileiro n˚ 7.962 de 15 de março de 2013298, que 

abrange, dentre outros pontos, o aspecto do respeito ao direito de arrependimento do 

consumidor on-line299.  

No caso do convencimento dos consumidores por pressão dos métodos ferrenhos 

de venda e marketing, não há a possibilidade de alegar vícios no consentimento, como a 

coação por exemplo. Por conta disso, os consumidores precisam de uma carga extra de 

																																								 																					
296 R. BORRUSO, Computer e diritto, v. 1, Milano, Giuffrè, 1988, p. 47. 
297 C. LIMA MARQUES, Contratos cit. (nota 148 supra), p. 211.  
298  Disponível [on-line] in http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/decreto/d7962.htm. [30.05.2015]. 
299 Artigo 1˚, inciso III do Dec. 7962/2013. O Artigo 5˚ determina que: “O fornecedor deve 

informar, de forma clara e ostensiva, os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de 
arrependimento pelo consumidor”, além disso seus parágrafos tratam do assunto, como o parágrafo II, que 
reza que “o exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios, sem qualquer 
ônus para o consumidor”. 
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proteção jurídica para reequilibrarem as relações contratuais originadas das pressões dos 

fornecedores300.  

Assim, a confiança no meio consumerista também deve ser protegida por meio 

do estabelecimento legal de deveres anexos ou laterais, já mencionados quando do 

tratamento do princípio da boa-fé. São caracterizados por deveres de conduta existentes 

nas relações sociais, presentes antes mesmo da formação contratual, como os deveres de 

cuidado, de cooperação, de informação, entre outros.  

Os fornecedores diretos e indiretos devem cumprir o princípio da confiança 

perante o consumidor final, havendo uma relação triangular entre eles301. E como o 

fornecedor direto, que no caso do mundo virtual seria o provedor, é o elemento de 

ligação entre o indireto e o consumidor final; deve haver também uma proteção à 

confiança do intermediário, que possui a expectativa de vender um produto sem vícios 

ou sem defeitos ao consumidor final302.  

O consumidor possui expectativas a respeito do produto ou do serviço, crê em 

sua credibilidade e no que está escrito. E o fornecedor detém um maior conhecimento do 

produto ou serviço303, fazendo com que seja inevitável a fragilidade do consumidor304. 

Dessa forma, as crenças deste devem ser amparadas pelo princípio da confiança, com a 

																																								 																					
300 C. LIMA MARQUES, Contratos cit. (nota 148 supra), p. 285. 
301 Conforme C. LIMA MARQUES, houve uma transferência de função do garantidor. Antes era 

basicamente cumprida pelo fornecedor direto e atualmente foi, no que toca à responsabilização pelos vícios 
do produto, transferida ao fabricante, percebendo-se uma maior proteção aos interesses legítimos dos 
consumidores, além da superação da estrita divisão entre responsabilidade contratual e extracontratual. 
Contratos cit. (nota 148 supra), p. 1204. 

302 Houve um consenso em um julgado brasileiro de que os provedores não seriam responsabilizados 
por atos que não fizeram, mostrando a proteção a essa figura no mundo virtual, da mesma forma que 
fornecedor direto é protegido no mundo material. No julgamento (14/12/2010) da REsp 1193764-SP, STJ, 3a  
Turma, a Ministra Nancy Andrighi decidiu como relatora que os provedores de serviço do mundo virtual não 
devem se submeter a nenhuma sanção advinda da publicação de material de informação ilícito em seu 
sistema, quando não produzidos por eles e sim diretamente pelos usuários. Mas a Ministra também afirmou 
que “ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, deve o provedor agir 
de forma enérgica, retirando o material do ar imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o 
autor direto do dano, em virtude da omissão praticada” (trecho da ementa). Inteiro teor disponível [on-line] 
in: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?id=1121313. [02/05/2015]. 

O acórdão brasileiro seguiu a mesma linha do famoso caso norte-americano Cubby Inc. vs. 
CompuServe, julgado em 1991 pela Corte Distrital de Nova Iorque. Disponível [on-line] in: 
http://cyber.law.harvard.edu/ [02/05/2015]. 

303 De acordo com F. C. SAVIGNY, desde o direito romano, no qual, apesar de não existir o direito do 
consumidor, o vendedor e o locador eram responsáveis nos casos mais ordinários, pois como a operação dele 
emana, ele conhece melhor a coisa do que a outra parte. De resto, seguia-se a regra pela qual a interpretação 
deve ser favorável ao autor de uma disposição equivocada (Obligationenrecht cit. [nota 114 supra], pp. 180-
181).  

304 Sobre o assunto, ver: S. CAVALIERI FILHO, Programa de direito do consumidor, São Paulo, Atlas, 
2008.  
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necessidade de tal proteção não só na fase de conclusão do contrato, mas desde a 

prestação de informações.  

Então, o princípio da confiança também tutela o interesse das partes mesmo antes 

da formação do contrato, quando ocorrem as tratativas. Afirma D. MALFITANO que, por 

si, estas não obrigam a parte a concluir o contrato, desde que não criem, com seu estado 

avançado, uma legítima confiança na outra parte305. 

Quando um dos possíveis contratantes tem conhecimento da invalidade do 

contrato, mas deixou de informá-la, o outro pode obter um ressarcimento por ter 

confiado “sem culpa” na validade do contrato306. Nesse caso, a confiança significa 

ignorar o vício (sem culpa) e estar seguro que o contrato concretizar-se-ia307.  

É imprescindível ressaltar que em uma sociedade massificada, guiada pela 

impessoalidade, não é recomendável transpor a confiança da visão sociológica de N. 

LUHMANN para a prática do Direito. O foco é a importância do princípio da confiança 

atualmente, sob a ótica da nova concepção social do contrato, considerando a proteção 

que promove ao indivíduo308. 

O princípio aqui discutido não é mais consequência apenas do tratamento dos 

vícios de consentimento, mas da nova visão contratual, alcançando uma condição de 

valor intrínseca ao mundo jurídico.  

De acordo com C. LIMA MARQUES, a nova concepção do contrato é:  

“uma concepção social deste instrumento jurídico, para a qual 

não só o momento da manifestação da vontade (consenso) 

importa, mas também e principalmente os efeitos do contrato na 

sociedade serão levados em conta e onde a condição social e 

econômica das pessoas nele envolvidas ganha em 

importância”309.  

																																								 																					
305 Le trattative cit. (nota 209 supra), pp. 711, 714. 
306 O artigo 1338 do Codigo Civil italiano determina que: “Conoscenza delle cause d'invalidità. La 

parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto , non ne ha 
dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua 
colpa, nella validità del contratto”. Disponível [on-line] in: http://www.altalex.com/documents/codici-
altalex/2015/01/02/codice-civile [07.05.2015]. De acordo com F. GAZZONI (Manuale cit. [nota 61 supra], p. 
776), essa confiança “sem culpa” corresponde à condição “di affidamento non negligente”.  

307 G. ALPA, Manuale cit. (nota 117 supra), pp. 123, 124.  
308 C. LIMA MARQUES, Contratos cit. (nota 148 supra), pp. 281-287.  
309 C. LIMA MARQUES, Contratos cit. (nota 148 supra), p. 210. 
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A afirmação acima mostra que a valoração dos efeitos é imprescindível para a 

concreção dos contratos; a vontade das partes é limitada pela lei, que valoriza a 

confiança no vínculo, as expectativas e a boa-fé das partes contratantes. Assim, não 

basta apenas a presença dos requisitos de validade, como a formação não viciosa de um 

consenso entre as partes, para o atingimento da perfeição de um contrato. A declaração 

de vontade deve ser tratada também do ponto de vista da confiança. Isso significa inseri-

la no comércio cotidiano310, ou seja, submetê-la às exigências das partes e às certezas 

dela derivadas.  

De acordo com GUIDO ALPA, o consenso obriga, mas o simples consenso não 

basta, sendo necessária a presença da confiança. Esse fato certamente abala a formação 

dos contratos e o seu conteúdo. 

Resta claro que é necessário preservar a legítima expectativa do destinatário 

(legittima aspettattiva del destinatario), que deve poder confiar no significado comum, 

usual, objetivo da declaração unívoca que lhe foi enviada, de maneira que ocorre o 

fenômeno da objetivação do contrato, tendo em vista a proteção do destinatário de boa-

fé311.  

De acordo com o texto do Draft Common Frame of Reference (DCFR), o status 

do receptor determina como se mede a sua legítima expectativa. Se o receptor não é um 

fornecedor ou empresário e sim um consumidor, aplica-se a comparação com o 

comportamento do homem-médio ou os chamados “normal standards of quality and 

performance”, que normalmente seria o esperado312. Por outro lado, caso se trate de uma 

relação B2B, protege-se a outra parte apenas quando uma disposição desviar 

inequivocamente da prática comercial, de maneira contrária à boa-fé313.  

A confiança soluciona o problema da impossibilidade jurídica de vincular de 

modo permanente aquele que se manifestou. A manifestação de vontade é representada 

																																								 																					
310 M. BRUTTI, Dal contratto cit. (nota 120 supra), p. 90.  
311 G. ALPA, Corso cit. (nota 287 supra), p. 241. 
312 E. CLIVE e C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private Law: 

Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 201. No texto do DCFR, há a relação das 
“reasonable expectations” com o dever lateral de informar advindo da boa-fé (a ser analisado no item 3.1). 
Assim, por exemplo, se um fornecedor sabe que os bens a serem por ele vendidos não podem ser usados para 
determinado fim mencionado pelo comprador, este está no direito de esperar ser informado acerca da não 
utilidade dos bens para o fim desejado.   

313 Ibidem, p. 202. A razão para a diferença da verificação das legítimas expectativas nos contratos 
B2B e B2C está no fato de que, nos contratos B2B, o standard é menos rígido “is used for assessing the 
unfairness of standard terms in a contract between business parties”.  
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pelos sinais conhecidos socialmente, como indicativos de um desejo de travar um 

contrato314. Assim, se houve uma manifestação de vontade, essa geralmente é o fato 

gerador da confiança de uma parte, que aderiu a tal declaração, devendo haver a sua 

consequente proteção315 e indenização316. 

Fica claro que os novos desafios que o mundo eletrônico traz ao Direito só 

podem ser respondidos convenientemente por meio da adaptação de institutos e 

aplicação objetiva, com contornos definidos, dos princípios da boa-fé e da confiança317, 

devendo ser considerada também a derivada teoria da aparência, que garante maior 

segurança jurídica no novo meio318.   

Por último, cabe apenas apontar que, como consequências da proteção da 

confiança, podem existir a preservação da posição aparente ou o dever de indenização. 

O Direito Português opta, em geral, pela manutenção das vantagens que caberiam ao 

que confiou. Segundo A. M. R. MENEZES CORDEIRO, a confiança, no seu funcionamento 

natural, não requer o recurso ao Judiciário. Se a consequência da quebra da confiança 

fosse sempre a indenização, todos os casos teriam que ir ao Judiciário, o que seria 

incompatível ao seu funcionamento.  

Entretanto, se a confiança é manifestada no momento de sua violação, não há 

outra medida senão a busca do Poder Judiciário para o estabelecimento de reparação dos 

danos sofridos e, além disso, a manutenção das vantagens que seriam obtidas e que 

foram erguidas na confiança319.  

 

																																								 																					
314 V. ROPPO, Il contratto cit. (nota 156 supra), p. 191. O autor afirma que “la manifestazione di 

volontà contrattuale è il complesso dei segni che rendono conoscibile la volontà di concludere il contratto”. 
315 A. M. R. MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé cit. (nota 281 supra), pp. 756, 757.  
316 A questão da responsabilidade civil pela quebra da confiança é muito discutida, mas não é objeto 

do tema de pesquisa. Há autores que defendem ser a proteção da confiança um terceiro gênero de 
responsabilidade civil, autônoma em relação às responsabilidades contratual e aquiliana, e autores que 
sustentam que tal responsabilidade autônoma careceria de bases regulamentares, pois implicaria uma 
responsabilidade sem ilícito. Estes defendem a adoção da teoria unitária da responsabilidade civil. E no caso 
da falta de cumprimento dos deveres de prestação ou dos deveres de conduta, nos quais o aceitante da 
proposta contratual confiou, parece nítido que a frustração da confiança seja inserida no contexto da 
responsabilidade contratual. Ver mais detalhes em: P. C. A. FERREIRA, Princípio cit. (nota 257 supra), pp. 4-
5. 

317 C. LIMA MARQUES, Contratos cit. (nota 148 supra), pp. 285-287.  
318 No meio eletrônico, como já percebido, é mais desafiador a manutenção da segurança das 

relações jurídicas, e nisso a teoria da aparência auxilia (vide item 3.1).  
319 A. M. R. MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé cit. (nota 281 supra), pp. 1249-1250. 
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3. A MANIFESTAÇÃO DA VONTADE NA FORMAÇÃO DOS 

CONTRATOS ELETRÔNICOS 
 

Conforme CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, a formação do contrato diz respeito a 

“uma série de momentos ou fases, que às vezes se interpenetram”, mas que em detida 

análise podem se destacar: negociações preliminares, proposta, aceitação”320. 

A doutrina afirma majoritariamente que as tratativas, convites e pré-contratos 

não são elementos próprios da formação do contrato, apesar de serem atividades que 

podem ser desenvolvidas em prol do atingimento do acordo321. O motivo seria que as 

negociações preliminares são apenas conversas prévias322, não se inserindo nas fases de 

formação contratual323. 

O meio mais usual de formação contratual é constituído na troca do consenso 

entre as partes, em que duas ou mais pessoas chegam, posteriormente, a um acordo a 

respeito do conteúdo do contrato que pretendem concluir324. 

O cume da formação do contrato é, portanto, a conclusão contratual, que 

merecerá um capítulo próprio. Essa pode ser visualizada no instante do acordo ou 

agreement (termo usado no Common Law), que é a própria substância dos contratos, o 

seu núcleo325, só ocorrendo quando se atinge plena coincidência entre as declarações de 

vontade proveniente das partes contraentes326. Forma-se o contrato quando as partes têm 

																																								 																					
320 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 116 supra), p. 32. 
321 A. RAVAZZONI, La formazione cit. (nota 94 supra).  
322 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração cit. (nota 98 supra), p. 89. 
323 A. DE MAURO - F. FORTINGUERRA (La responsabilità precontrattuale, Padova, Cedam, 2002, pp. 

50, 60) mencionam que depois das tratativas entre as partes ainda há a fase de formação contratual. Afirmam 
que o resultado das tratativas entre pessoas distantes jamais pode se identificar com o contrato, o qual nasce 
apenas por meio da formação do consenso. F. FERRO-LUZZI afirma que a fase pré-contratual deve ser 
considerada um momento autônomo, com peculiaridades próprias. (L’imputazione cit. [nota 268 supra], p. 
4). Também afirma A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO que o contrato preliminar tem por objeto a celebração futura 
de um novo contrato, chamado de “contrato definitivo”. (Novos estudos e pareceres de direito privado, 1a 
ed., São Paulo, Saraiva, 2009, p. 252). Também cf. E. GIANTURCO, Diritto delle obbligazioni cit. (nota 15 
supra), p. 95. 

324 P. PERLINGIERI, Manuale cit. (nota 38 supra), p. 392. 
325 P. ZATTI, Diritto cit. (nota 116 supra), p. 173.  
326 F. FERRARI, La formazione cit. (nota 163 supra), p. 73.  
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a intenção327 declarada de estar vinculadas e atingem um acordo suficiente para tal 

vinculação328.  

O acordo integra o próprio conceito do contrato329 e é tratado como um dos 

requisitos do contrato, muitas vezes expressamente determinado, como nos códigos 

civis francês (artigo 1.325), espanhol (artigo 1.261) ou colocado em primeiro plano 

(artigo 1.321 do Código Civil italiano). No entanto, não basta haver apenas um acordo, 

este deve ser sério, determinado, compreensível330 e “suficiente”331.  

A conclusão do contrato mediante oferta e aceitação é o principal modelo 

conhecido pelo meio material332, com a ressalva de que “o que faz o negócio jurídico 

bilaterial não é a junção da aceitação à oferta, mas o efeito do consensus que resulta das 

duas manifestações de vontade, dos dois negócios destinados à conclusão do negócio 

jurídico bilateral”333.  

Assim, o contrato é concretizado quando se atinge o consenso entre as partes, o 

que nem sempre ocorre com um simples intercâmbio de manifestações de vontade 

consubstanciadas em oferta e aceitação. De acordo com A. DE MAURO - F. 

FORTINGUERRA, a prova disso é dada pelos contratos concluídos à distância334, o que é 

mais ainda dificultado nos contratos eletrônicos, por conta de todas as suas 

especificidades já explicitadas. Os contratos eletrônicos, com destaque à modalidade 

																																								 																					
327 Conforme já mencionado, a vontade não é considerada se permanece no interior do pensamento 

das partes. Ela deve ser comunicada por meio de um instrumento que serve para tal (P. ZATTI, Diritto cit. 
[nota 116 supra], p. 174). 

328 E. CLIVE - C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private Law: 
Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), pp. 264, 265. Os autores afirmam que esses 
dois elementos de formação do contrato estão presentes nos sistemas jurídicos analisados, sendo que alguns 
também acrescentam outros elementos necessários, como a causa.  

329 Há autores que consideram o contrato nulo caso não haja o acordo, e outros, como C. MASSIMO 
BIANCA, inexistente (Diritto Civile cit. (nota 81 supra), p. 616). Essa confusão da doutrina no âmbito dos 
planos do negócio jurídico é prejudicial para uma eventual unificação do direito dos contratos e para uma 
possível normatização uniforme dos contratos eletrônicos.  

330 F. FERRARI, La formazione cit. (nota 163 supra), pp. 70-72.   
331 De acordo com o texto do DCFR, “there must be agreement but a very vague and general 

agreement might not be enough for there to be a contract”. E. CLIVE - C. VON BAR (org.). Principles, 
definitions and model rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 
46 supra), p. 265, 281. No entanto, os autores afirmam que o acordo nem sempre precisa ser perfeito, isso 
porque muitas vezes as partes podem concordar em postergar a discussão de cláusulas não essenciais durante 
a execução do contrato.  

332 E. CLIVE - C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private Law: 
Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 338. 

333 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – negócios jurídicos, T. III, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 2012, p. 210.  

334 La responsabilità precontrattuale cit. (nota 323 supra), p. 52.  
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point and click ou os click-wrap agreements, são formados principalmente por meio de 

condutas sociais típicas.  

Conforme G. PERLINGIERI, o acordo no meio eletrônico, como qualquer outro 

acordo, pode ser formado por diversos meios: segundo o esquema “tradicional” 

caracterizado pela troca entre a proposta e a aceitação; por meio da oferta ao público, 

dominante nas contratações B2C; segundo o convite a ofertar; segundo o 

comportamento concludente; e por meio do contrato com obrigações a cargo apenas do 

proponente335.  

Nos contratos à distância, o destinatário não precisa responder e nem dar 

satisfações a respeito dos motivos pelos quais não respondeu. Põe a salvo, no entanto, o 

dever de boa-fé, exigido nas situações em que houve promessas pré-contratuais e foram 

criadas expectativas. Nesses casos, deve, então, o destinatário explicar a razão da não 

aceitação. 

Cabe, portanto, no momento, avaliar a preparação ao instante de conclusão do 

contrato eletrônico, analisando a importância da declaração da vontade das partes, bem 

como as maneiras que as partes podem manifestar sua vontade.  

Somente não será avaliada a conclusão dos contratos em que há obrigações a 

cargo apenas do proponente, por ser rara no meio eletrônico336.  

 

3.1. A importância da declaração de vontade das partes e a teoria da aparência 
 

Apesar de oposições à teoria voluntarista e das crises do contrato, a vontade 

ainda é muito importante para caracterizá-lo. Essa, para ser reconhecida, precisa ser 

manifestada externamente 337 . Tal manifestação, conforme V. SCIALOJA, possui 

importância específica de fazer transparecer a vontade interna do indivíduo, que não 

poderia sozinha produzir efeitos no mundo jurídico338.  

																																								 																					
335 G. PERLINGIERI, Il tempo e il luogo di perfezionamento del contratto telematico, in D. Valentino 

(org.), Manuale di diritto dell’informatica, 2a ed., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 289, 290.  
336 G. PERLINGIERI, Il tempo e il luogo di perfezionamento del contratto telematico cit. (nota 335 

supra), p. 290. O autor afirma que o esquema de contratação em que há obrigações apenas do proponente não 
pode ser usado nas contratações mediante técnicas comunicativas como o e-mail.  

337 C. MASSIMO BIANCA, Diritto Civile cit. (nota 81 supra), p. 18, também V. SCIALOJA, Negozi cit. 
(nota 127 supra), p. 67. O último autor divide tal manifestação de vontade em duas grandes categorias: a 
manifestação em sentido lato e a direcionada a uma pessoa determinada, que é a declaração.  

338 V. SCIALOJA, Negozi cit. (nota 127 supra), p. 30. Deve-se ressaltar que a frase tem de ser lida 
com o conhecimento de que o autor era um adepto da teoria voluntarista.  
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Faz-se a ressalva de que, segundo o autor, apenas a vontade interna não explica a 

categoria dos negócios jurídicos, sendo necessária também a consciência do conteúdo da 

própria declaração de vontade, com a exceção de situações inescusáveis, em que não se 

há consciência, mas mesmo assim são produzidos os efeitos339.  

Conforme mencionado, a categoria do negócio jurídico, que abrange os 

contratos, foi elaborada por meio da abstração alemã, com destaque a F. C. SAVIGNY, 

que considerou como característica principal do instituto Rechtsgeschäft a declaração de 

vontade (Willenserlklärung)340.  

Na verdade, existem duas vontades, uma referente ao desejo de se fazer a 

manifestação, e outra que constitui o conteúdo da própria manifestação, ou seja, 

destinada à produção de efeitos, que é chamada de “intenção”. Há a opinião, inclusive, 

de que a intenção não tem o verdadeiro caráter de vontade, e sim de um mero 

pensamento, um ato da mente, irrelevante juridicamente341.  

No entanto, a intenção de entrar em uma relação jurídica vinculante é muito 

importante, pois distingue o contrato de outros acordos que são meros vínculos sociais 

ou entendimentos provisórios atingidos no curso das negociações342. 

Então, em concordância com F. C. SAVIGNY, a formação do contrato baseia-se 

nos seguintes fatos: a vontade interna, a manifestação de vontade e a correspondência 

entre esses dois elementos343.  

Nesse âmbito, como já mencionado, há duas teorias doutrinárias usadas quando 

há dúvidas acerca do que foi declarado. Os adeptos da primeira344  consideram a 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

Considera-se também que a manifestação da vontade não é livre, sendo moldada pelo ordenamento 
Assim, as disposições do código agem como normas qualificadoras dos conteúdos reconhecidos da vontade 
individual. As prescrições objetivas traçam os contornos da manifestação da vontade e definem o que deve 
ser digno de tutela, M. BRUTTI, (Dal contratto cit. [nota 120 supra], p. 27).  

339 V. SCIALOJA, Negozi cit. (nota 127 supra), p. 61.  
340 M. BRUTTI, Dal contratto cit. (nota 120 supra), p. 87. Conforme F. GALGANO, declaração de 

vontade e negócio jurídico foram consideradas pelos pandectistas como expressões sinônimas (Il negozio cit. 
[nota 134 supra], p. 55).  

341 V. SCIALOJA, Negozi cit. (nota 127 supra), pp. 31, 35. O autor discorre, no entanto, que não é 
incorreto chamar a intenção de vontade, isso porque ela corresponde a uma série de pensamentos internos 
que tendem a se traduzir em atos no mundo exterior.  

342 E. CLIVE - C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private Law: 
Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 264.  

343 F. C. SAVIGNY, Obligationenrecht cit. (nota 114 supra), p. 174.  
344 Como F. C. SAVIGNY, o que se percebe quando o autor menciona que se deve considerar a 

intenção do agente em detrimento de suas palavras (ibidem, p. 176).  
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verdadeira intenção da parte (teoria da vontade), e da outra, apenas a sua exteriorização 

(teoria da declaração)345.  

De acordo com F. GAZZONI, começou-se a adotar com mais intensidade a teoria 

da declaração, ou seja, maior relevância é atribuída ao declarado do que ao desejado. A 

declaração adquiriu uma função autônoma ao lado da vontade, prevalecendo a primeira 

em caso de contraste entre ambas346.  

Apesar de a base do instituto contratual ser diversa no Common Law, e não ter 

ocorrido um embate claro entre a teoria da vontade e da declaração, cabe ressaltar que 

este sistema aproxima-se mais da segunda teoria. Uma prova disso está no caso RTS 

Flexible Systems Limited vs. Molkerei Alois Müller Gmbh & Company KG (UK 

Production). No julgamento (10.03.2010), afirmou-se que o contrato deve ser analisado 

da seguinte forma:  

“It depends not upon their subjective state of mind, but upon a consideration 

of what was communicated between them by words or conduct, and whether 

that leads objectively to a conclusion that they intended to create legal 

relations and had agreed upon all the terms which they regarded or the law 

requires as essential for the formation of legally binding relations”347.  

No que diz respeito aos contratos entre ausentes, criam-se dúvidas e dificuldades 

que não surgiriam em contratos travados entre pessoas presentes348. Nos contratos 

eletrônicos, a situação é ainda mais intrincada, pois o meio imaterial dificulta a atuação 

da teoria da vontade. É extremamente difícil, devido a suas peculiaridades, verificar 

qual seria a verdadeira intenção do declarante.  

Considera-se, em caso de dúvida, a declaração de vontade eletrônica349, e não a 

verdadeira intenção da parte. Isso porque as declarações trocadas pela via telemática são 

																																								 																					
345 R. ZIMMERMANN, The law of obligations: Roman foundation of the civilian tradition, London, 

Oxford, 1996, p. 562. Também discorre sobre as teorias, com ênfase na teoria da declaração E. MCKENDRICK 
(Contract cit. [nota 208 supra], pp. 2-25).  

346 F. GAZZONI, Manuale cit. (nota 61 supra), p. 776.  
347 Disponível [on-line] in: http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2010/14.html [13.03.2016].  
348 F. C. SAVIGNY, Obligationenrecht cit. (nota 114 supra), p. 176. O Código Civil brasileiro, por 

exemplo, considera mais a intenção contida na declaração em seu artigo 112: “nas declarações de vontade se 
atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. 

349 Essa pode ser definida como a expressão eletrônica de uma vontade direcionada a causar um 
efeito jurídico, ou seja, produzir a origem, a alteração do conteúdo ou a cessação de uma relação jurídica 
privada (por exemplo, a conclusão do contrato de compra e venda). No texto original: “eine elektronische 
Willenserklärung ist die elektronische Äußerung eines Willens, die eine Rechtsfolge, d. h. die Begründung, 
inhaltliche Änderung oder Beendigung eines privaten Rechtsverhältnisses (z. B. Kaufvertragsschluß), 
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naturalmente “objetivas”, reduzindo imensamente, por exemplo, a aplicação dos vícios 

da vontade. Por exemplo, a situação de incapacidade do declarante seria relevante 

apenas em casos excepcionais, já que, em situações em que menores de idade usam o 

cartão de crédito de seus responsáveis ou de um terceiro, revela-se praticamente 

impossível constatar a sua capacidade350.  

Nesse caso, aplica-se a teoria da aparência, já que as manifestações ou condutas 

de uma parte têm a aparência de que foram emitidas por um agente capaz (se forem 

emitidas de sua conta de e-mail, por exemplo) e são razoavelmente compreensíveis pela 

outra parte. Nasce a legítima expectativa do receptor em contratar, devendo essa fé na 

manifestação contrária ser protegida, mesmo diante da incapacidade do emissor.   

P. PERLINGIERI, em uma visão mais radical, afirma que, no mundo virtual, não é 

possível invocar as regras de capacidade das partes ou o artigo do Código Civil italiano 

que dispõe a respeito do ocultamento da idade feita pelo menor (artigos 1425 e 1426). 

Isso porque há a utilização de procedimentos de comunicação complexos, os quais já 

impõem a plena consciência do sujeito, excluindo também as regras a respeito da 

incapacidade natural351.  

A teoria da aparência está vinculada ao princípio da confiança. Caso uma das 

partes emita uma declaração aparentemente séria, clara, demonstrando que é de sua 

autoria, consequentemente vincula a outra parte, por meio da confiança depositada.  

Ao estudar o princípio da confiança, nota-se uma mudança do Direito, que 

passou a tutelar mais o impacto social, traduzido nos legítimos interesses e seguranças 

das relações352, do que a vontade individual. A relevância jurídica concedida à confiança 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

herbeiführen soll”. D. O. REICH, P. SCHMITZ, Einführung in das Bürgerliche Recht, 3a ed., Göttingen, Gabler, 
2000, p. 77.  

350 A. ZOPPINI, La conclusione dei contratti su internet, Jei – Juris e Internet, 1999, disponível [on-
line] em: http://www.jei.it/approfondimenti/item/342-la-conclusione-dei-contratti-su-internet. 

351 P. PERLINGIERI, Manuale cit. (nota 38 supra), p. 421.  
352 Segue ementa de acórdão brasileiro que corrobora com tal visão, de que o princípio da confiança 

garante a segurança das relações da rede: “RECURSO APELAÇÃO BEM MÓVEL PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COMÉRCIO ELETRÔNICO. 1. Legitimidade ad causam. Reconhecimento. Produto adquirido 
pelo autor por meio de oferta veiculada na internet, em página de propriedade do primeiro requerido, com 
garantias de mercado digital e selos de qualidade conferidos pelo segundo. 2. Falha na prestação do serviço 
demonstrada. Não entrega do bem no prazo e condições previstos. Site que transmite confiança e segurança. 
Responsabilidade Objetiva. Empresa que lucra com a atividade desenvolvida e deve ser responsabilizada 
pelos prejuízos dela resultantes. 3. Dano moral. Indenização que deve ter conteúdo”. (grifei, Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, Apelação: 007201-69.2009.8.26.0344, 25a Câmara de Direito Privado, Des. 
Rel. Marcondes D’Angelo). 
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pode fazer com que sejam atribuídos efeitos a uma situação aparente, quando ocorrer a 

frustração das legítimas expectativas de uma das partes353.  

A teoria da aparência é muito utilizada no campo da representação para proteger 

os terceiros que travam negócios com os falsos representantes. A aplicação da teoria 

ocorre quando o representante age em nome de outrem, mas fora dos limites objetivos 

de seu poder ou sem poder para a realização de suas ações354. 

Assim, tal teoria proporciona maior segurança jurídica e possui muitas outras 

funções, como proteger o terceiro de boa-fé355. Ela protege os indivíduos que, agindo de 

boa-fé, realizaram negócios jurídicos com a crença de que a outra parte era legítima para 

a sua concreção356, ou que tinha o desejo de concluir o negócio.  

Permite-se que mesmo havendo uma situação insustentável, desconexa da 

realidade, ela continue existente, válida e eficaz, por meio da guarida tanto da boa-fé 

objetiva, sustentada pela aparência de seriedade do negócio jurídico, como da 

subjetiva357.  

Além disso, ela torna mais dinâmica a circulação de bens e de riquezas, atribui 

força à publicidade dos atos jurídicos, reduz os custos de transação358, entre outros359. 

Nela, “o elemento pretensamente racional, muitas vezes dá lugar àquilo que se apresenta 

como irracional, como é o caso da aparência, pela incidência de valores mais 

importantes no sistema jurídico, como é o caso da segurança das próprias relações 

jurídicas” 360.  

																																								 																					
353 P. C. A. FERREIRA, O princípio cit. (nota 257 supra), p. 3. 
354 De acordo com C. CHEN, (Apparence et représentation en droit positif français, in Bibliothèque 

de droit privé, Tome 340, Paris, L.G.D.J., 2000, pp. 133, 134). Sobre a aparência no campo da representação 
também destaca-se F. M. DE-MATTIA, que se baseou muito na doutrina francesa (Aparência de 
representação, São Paulo, Gaetano Dibenedetto, 1999).  

355 Assim, E. TOMASEVICIUS FILHO menciona que tal teoria extrapola o efeito relativo dos contratos, 
podendo atingir terceiros (Informação assimétrica, custos de transação, princípios da boa-fé, Tese 
[Doutorado em Direito], Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007, p. 174). 

356 Ibidem, p. 173. 
357 V. FREDERICO KÜMPEL, Teoria da aparência no Código Civil de 2002, São Paulo, Método, 2007, 

pp. 57, 58.  
358 Ibidem, pp. 176-177, dispõe que “o princípio da boa-fé reduz os custos de transação por meio da 

teoria da aparência, ao proteger a pessoa que acreditou na legitimidade da parte contrária, ao corrigir o 
negócio jurídico viciado, atribuindo-lhe efeitos que regularmente não tem”.  

359 V. FREDERICO KÜMPEL, A teoria da aparência no novo Código Civi brasileiro: lei 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, Tese [Doutorado em Direito], Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2004, pp. 60-61.  

360 Ibidem, p. 37. 
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Cabe retratar que a regra geral, entretanto, não é a confiança pura e simples na 

aparência. A teoria da aparência deve ser aplicada de maneira excepcional, já que 

protege a crença legítima do receptor da mensagem apenas quando é comprovada a sua 

dificuldade de verificar a situação por meio de uma conduta diligente361. 

A teoria da aparência foi criada para responder às necessidades práticas. A maior 

rapidez da contratação eletrônica atual e a pressão do marketing faz com que os 

contratantes não consigam verificar todas as características contratuais. Não há uma 

grande publicidade dos direitos das partes, o que faz com que elas cometam erros 

escusáveis362, principalmente no comércio eletrônico, em que a dinamicidade é ainda 

mais presente.  

Mas, no que toca ao meio digital, a teoria da aparência também não é a regra. 

Para maior proteção da outra parte, deve haver a manifestação clara do destinatário em 

direção à anuência. Se, entretanto, houve essa manifestação da parte, mesmo sem a sua 

vontade, presume-se verdadeira, não importando sua forma (caso não haja nada 

determinado a respeito dela), devendo ela ser séria e clara363.  

Mesmo usada em último caso, como exceção, a teoria da aparência tem grande 

força no comércio eletrônico364. Por exemplo, quando há um diálogo virtual entre dois 

																																								 																					
361 E. TOMASEVICIUS FILHO, Informação cit. (nota 355 supra), p. 179. 
362 Cf, A. DANIS-FATÔME, Apparence et contrat, in Bibliothèque de droit privé, Tome 414, Paris, L. 

G.D.J., 2004, p. 36. O texto original diz que: “le mécanisme de l’apparence a été créé pour répondre à des 
besoins pratiques : la sécurité du commerce juridique et sa rapidité exigent qu’il ne soit pas attendu du 
candidat au contrat une vérification de la réalité des droits que prétend avoir son interlocuteur. L’absence 
d’un système efficace de publicité des droits que prétend avoir son interlocuteur. L’absence d’un système 
efficace de publicité des droits explique que les erreurs commises sur ces droits soient excusées”.  

363 Cf. E. GIANTURCO (Diritto delle obbligazioni cit. [nota 15 supra], p. 90) antes de tudo, a vontade 
deve ser séria. Segundo o autor, “perchè la volontà possa, quindi, originare un’obligazione, la sua esterna 
manifestazione dev’essere coordinata al fermo proposito interno di stringere con un’altra persona un 
vincolo capace di effetti giuridici”.  

364 De acordo com V. FREDERICO KÜMPEL, a aparência é uma necessidade do comércio atual, já que 
há uma grande complexidade dos contratos realizados e maior velocidade nas negociações (A teoria cit. [nota 
359 supra], p. 38). 

Sua presença no comércio eletrônico é demonstrada até em julgados, conforme ementas abaixo:  
“Prestação de serviços. Comércio eletrônico. Produto adquirido através de intermediação comercial feita pelo 
réu, fornecedor de serviços, de acordo com a disposição do art. 3o, do Código de Defesa do Consumidor. O 
serviço prestado foi defeituoso, pois o produto adquirido não foi entregue à autora. Responsabilidade objetiva 
do réu (art. 14, da Lei n° 8078/90). Deve aplicação do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. O réu 
apresenta orientações ao consumidor para a compra, mas em nenhum momento não a recomenda. Site que 
transmite confiança e segurança. À vista da teoria da aparência, aquele que se utiliza de meios para confundir 
o consumidor, será também responsável por eventuais danos ocasionados. A cláusula contratual relacionada à 
exclusão da responsabilidade do apelado é nula, em razão de seu evidente abuso…” (grifei, TJSP, Apelação 
1221137001, Des. Rel. Carlos Alberto Garbi, 26ª Câmara de Direito Privado, Julgamento: 04/02/2009).  
“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET POR 
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computadores será imputada a responsabilidade ao dono aparente, ou ao guardião 

aparente da senha, ou da chave-privada da assinatura eletrônica365.  

É importante também salientar, além da declaração de vontade em si, os meios 

em que ela se manifesta. O meio mais usual é o textual, podendo, junto dele, haver 

outros elementos que representam a externalização da vontade das partes, como um 

mapa, uma fotografia, entre outros, devendo todos ser analisados.  

De acordo com F. GALGANO, caso haja um contraste entre a declaração contida 

no texto e a interpretação de documentos anexos, o juiz não pode declarar a nulidade do 

contrato pela indeterminação do objeto, devendo verificar em concreto a vontade efetiva 

do contratante366.  

Essa determinação também pode ser aplicada aos contratos eletrônicos em geral, 

no entanto, se o contrato for de consumo, deve-se aplicar, por óbvio, a disposição mais 

favorável ao consumidor. Por exemplo, caso haja uma discrepância entre o preço do 

produto ou do serviço no texto descritivo e entre o preço contido em uma foto 

ilustrativa.  

No que toca aos meios de manifestação de vontade, pode-se dizer que a palavra é 

o meio mais comum, podendo ser oral ou escrita. Também pode ocorrer por meio de 

comportamentos conclusivos (manifestação tácita) e do silêncio, formas que serão 

analisadas posteriormente de maneira mais detida.  

 
 
 3.2. A fase pré-contratual 
 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

INTERMEDIAÇÃO DE SITE ESPECIALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
DECORRENTE DE FRAUDE EM SISTEMA DE PAGAMENTO REALIZADO EM MEIO 
ELETRÔNICO. FALTA DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA 
TRANSPARÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. CULPA 
EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA AFASTADA PELA PRESENÇA DE EXCLUDENTE. POSIÇÃO 
PERFILHADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. A transmissão de e-mail com 
informação falsa à vendedora de que fora realizado o pagamento pelo comprador, resultando na remessa do 
produto objeto do negócio intermediado, revela a manifesta falha do serviço prestado, devendo a 
consumidora ser indenizada. A falha na prestação dos serviços é patente, porquanto os apelados não 
disponibilizaram segurança adequada, permitindo que fraudadores se cadastrassem em seus cadastros e 
posterior acesso aos dados pessoais de seus usuários. Os princípios da confiança e da transparência foram 
flagrantemente violados…” (grifei, TJSP, Apelação: 0025845-56.2010.8.26.0625, 31ª Câmara de Direito 
Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo, Julgamento: 07/08/2012). 

365 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 78 supra), p. 69. 
366 F. GALGANO, Commentario cit. (nota 60 supra), p. 1093. 
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As negociações preliminares não são, por muitos, qualificadas como pertencentes 

a uma fase da formação contratual, no entanto, certamente podem integrar a formação 

da vontade das partes, que visam, futuramente, concluir um contrato. Trata-se de 

atividades ligadas entre si, coordenadas para um fim367. Das tratativas entre as partes é 

possível surgir um corpo contratual368, já havendo deveres estabelecidos aos possíveis 

futuros contratantes, além de eventual responsabilização.  

As partes, algumas vezes, trocam ideias preliminares, que precedem a conclusão 

do contrato, mas que não indicam, em tal momento, nenhuma intenção de estarem 

vinculadas369. Esse é o caso das tratativas. Diferente do contrato preliminar, que obriga 

os contraentes a concluir o sucessivo contrato definitivo, do qual predetermina o 

conteúdo370.  

Conforme A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, existem contratos preliminares em que a 

obrigação de realizar o contrato definitivo é mais marcante, e aqueles de eficácia 

reduzida, tendo um grau mínimo de predeterminação do contrato permanente.  

A avaliação da classificação do contrato preliminar, conforme o autor, dependerá 

do caso concreto, sendo ela muito relevante para a imposição de responsabilizações à 

parte infratora. No caso de a obrigação resultante do contrato preliminar ser forte, há o 

direito à execução específica e direta do contrato definitivo, e no caso de eficácia 

reduzida, há conversão eventual em perdas e danos371.  

																																								 																					
367 D. MALFITANO, Le trattative cit. (nota 247 supra), p. 703. Nesse sentido, a autora afirma que a 

formação do contrato contém normalmente algumas fases eventuais e preparatórias, que caracterizam uma 
formação progressiva do contrato. Se considerar apenas as fases necessárias da formação, ou seja, a proposta 
e a aceitação, ocorre a formação contratual instantânea.   

368 Nessa fase, as partes discutem, por exemplo, quais podem ser os requisitos do futuro contrato, 
adequando-o e regulamentando nele o próprio interesse. A. DE MAURO e F. FORTINGUERRA, La 
responsabilità cit. (nota 293 supra), p. 50. A. MENEZES CORDEIRO (Tratado de direito civil português II – 
direito das obrigações, t. II, Coimbra, 2010, p. 647) discorre acerca da relação pré-contratual. Afirma que 
pelo seu “halo significativo-ideológico em que banha, pelo sentido sociológico da situação e pelas 
consequências jurídicas que dela promanam, estamos numa ocorrência semelhante a uma relação contratual”, 
por isso, o autor inclusive atribui a essa relação o nome de “relação paracontratual”. 

369 Ibidem, p. 273.  
370 F. GALGANO, Commentario cit. (nota 60 supra), p. 1093. 
371 A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Novos Estudos cit. (nota 39, supra), pp. 252-259. Segundo o autor, 

no caso concreto, para automaticamente ocorrer a execução direta do contrato preliminar, deve ser verificado 
se além dos elementos essenciais típicos do contrato definitivo (exigência do artigo 462 do Código Civil 
brasileiro), há cláusulas dispondo a respeito dos elementos acidentais, e o conteúdo do contrato definitivo já 
deve estar totalmente preestabelecido no contrato preliminar, caso contrário, existirá apenas a possibilidade 
de ressarcimento por perdas e danos devido à quebra da expectativa contratual. Sobre o assunto também 
escreveu D. MEDICUS (Tratado cit. [nota 269 supra]) e A. TOMASETTI JUNIOR (Execução do contrato 
preliminar, Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1982.   
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Já as tratativas têm um valor meramente preparatório, não obrigando as partes a 

concluir o contrato. Porém, em caso de eventuais patologias e comportamentos, dão 

lugar à responsabilidade pré-contratual372. Apesar de não vincularem, das tratativas 

deriva um vínculo entre as partes, baseado no comportamento de acordo com a boa-fé373 

Nessa fase é essencial a presença dos citados deveres advindos do princípio da 

boa-fé objetiva374, sendo os principais o de lealdade, informação e sigilo375. Eles devem 

estar objetivados e são extremamente importantes nos contratos eletrônicos, 

principalmente nos de consumo376.  

Por exemplo, o texto do Draft Common Frame of Reference (DCFR) determina 

que os contratos B2C, concluídos à distância, devem conter informações em forma 

textual no momento da conclusão do contrato a respeito das principais características do 

bem ou serviço, do preço, do endereço e da identidade do fornecedor, dos termos do 

contrato, dos direitos e obrigações de ambas as partes e de outros procedimentos 

apropriados no caso particular. Ademais, as informações acerca do direito de desistência 

da compra devem ser adequadas377. 

																																								 																					
372 Há uma discussão doutrinária muito marcante, principalmente na década de 1990, mas existente 

até os dias atuais, a respeito da natureza da responsabilidade pré-contratual. Parte da doutrina defende que ela 
deveria ser contratual, justamente pelo vínculo obrigatório das partes fundado na boa-fé e também porque a 
norma prevê um dever entre partes determinadas. A outra parte sustenta que ela seria extracontratual, pois a 
responsabilidade não tem como objetivo punir a falta de conclusão de um contrato, e sim o comportamento 
de quem legitimou o nascimento da confiança da outra parte. A jurisprudência unânime da corte suprema 
italiana (Corte di Cassazione) sustenta a tese da responsabilidade extracontratual. D. MALFITANO, Le 
tratattive cit. (nota 247 supra), pp. 704-706. No entanto, tal discussão não será amplamente abordada, pois 
não faz parte do objeto de estudo da presente dissertação.  

373 D. MALFITANO, Le tratattive cit. (nota 247 supra), p. 704. Sobre as tratativas e a responsabilidade 
pré-contratual dispõem os artigos 1337 e 1338 do Código Civil italiano: o primeiro reza que as partes devem 
agir de acordo com a boa-fé, e o segundo dá um exemplo de culpa in contrahendo. 

374 Diversos diplomas normativos dispõem que as partes devem agir de acordo com a boa-fé não 
apenas na formação do contrato, mas também no desenvolvimento das tratativas. De acordo com o artigo 
1337 do Código Civil italiano, “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, 
devono comportarsi secondo buona fede”. O Código Civil brasileiro (art. 422) determina apenas que: “os 
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios 
de probidade e boa-fé”. No entanto, já está consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a sua 
aplicação também deve ocorrer na fase pré-contratual (P. C. A. FERREIRA, Princípio cit. [nota 257 supra], p. 
2).  

375 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 116 supra), p. 32.  
376 Além de o consumidor ser hipossuficiente, nos contratos B2B há menos deveres de informação do 

que nos B2C. E. CLIVE e C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private 
Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 202.  

377 Ibidem, p. 227. O texto original determina que: “in a case of contracts between a business and a 
consumer concluded at a distance, information about the main characteristics of any goods, other assets or 
services to be supplied, the price, the address and identity of the business with which the consumer is 
transacting, the terms of the contract, the rights and obligations of both contracting parties, and any 
available redress procedures, as may be appropriate in the particular case, must be confirmed in textual 
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No Common Law, apesar de o princípio ser negado, duvidado ou ignorado pelas 

decisões anglo-americanas, autores afirmam que surgiu, nas cortes, um dever pré-

contratual de agir de acordo com a boa-fé. F. KESSLER e G. GRANT demonstram que o 

princípio pode ser deduzido da jurisprudência, apesar de ele jamais ter sido por ela 

reconhecido378.  

Há uma tripartição desses deveres decorrentes da boa-fé: deveres de proteção, de 

lealdade e de informação379. Tais deveres trazem muitas peculiaridades no âmbito do 

comércio eletrônico, principalmente nos contratos de consumo. Por exemplo, de acordo 

com um decreto legislativo italiano (d. Lgs. nº 70 de 2003), as obrigações de informar 

introduzidas pelos seus artigos 12 e 13 são inderrogáveis nas relações Business to 

Consumer 380.  

O dever anexo contratual de informação é essencial para a decisão do 

consumidor.  Conforme já ressaltado, o fornecedor, além disso, deve informar 

ostensivamente o direito de arrependimento ao consumidor381.  

Alguns comportamentos contrários à boa-fé já estão consolidados. Determina-se, 

por exemplo, que, se a parte causou danos com violação à boa-fé nas tratativas 

contratuais, tem o dever de ressarci-los.  

Considera-se, assim, contrária à boa-fé a ruptura repentina e injustificável das 

tratativas pré-contratuais no momento em que a outra parte tinha motivos para confiar 

na futura conclusão do contrato.  

Nessa fase também deve estar presente o princípio da confiança, sendo este um 

dos requisitos da responsabilidade pelo injustificado abandono das conversações. A 

tutela da confiança, nesse âmbito da culpa in contrahendo, deve, no entanto, amparar-se 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

form on a durable medium at the time of conclusion of the contract. The information on the right of 
withdrawal must also be adequate”.  

378 KESSLER, Friedrich, GILMORE, Grant, Contracts: cases and materials, 2a ed., Boston, Brown, 
1970, p. 346. 

379 P. C. A. FERREIRA, O princípio cit. (nota 257 supra), pp. 5-6. 
380  Disponível [on-line] in: http://www.interlex.it/testi/dlg0370.htm#12 [05.01.2016]. Também 

afirmam A. TORRENTE - P. SCHLESINGER (Manuale cit. [nota 117 supra], p. 678) que o consumidor tem o 
direito de ser adequada e preliminarmente informado sobre todos os aspectos relevantes do contrato.  

381 Conforme já dito, no decreto brasileiro n˚ 7.962 de 15 de março de 2013 há o direito de 
arrependimento previsto, bem como outros deveres dos fornecedores, assim como no decreto legislativo 
italiano nº 185 de 22 de maio de 1999, que reforça a tutela do consumidor, garantindo ao consumidor virtual, 
nos contratos à distância, o equilíbrio informativo nas relações e o direito de recesso.  
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em dados objetivos, ou seja, que, em situações similares, qualquer homem médio 

confiaria na celebração do contrato382. 

Uma hipótese específica da responsabilidade pré-contratual ocorre quando uma 

parte conhecendo, ou devendo conhecer a existência de uma causa de invalidade do 

contrato, não avisa a outra, à qual havia confiado a validade do contrato383.  

A conduta de má-fé é fonte particular de responsabilidade pelos danos 

eventualmente causados pela outra parte que tenha confiado na validade do contrato 

(artigo 1338 do Código Civil italiano) ou que tenha gerado um prejuízo, como 

determina o artigo 1440 do mesmo diploma, sendo essa a responsabilidade pré-

contratual384. 

No tocante às tratativas, ainda é importante observar uma questão que traz 

dúvidas para a doutrina: se a contratação via Internet possibilita ou não uma negociação 

entre o consumidor e o fornecedor385.  

Nos contratos por e-mail, ou por newsgroups ou mensagens instantâneas, por 

exemplo, há a visível possibilidade de as partes combinarem o conteúdo do contrato 

antes de sua realização. As considerações, então, devem ser feitas acerca do ambiente 

www386, principalmente no que toca aos contratos point and click.   

F. BRAVO dispõe que, por conta das dificuldades de sua realização do ponto de 

vista técnico e jurídico, a problemática das tratativas no comércio eletrônico acaba não 

sendo tão analisada pela doutrina, quando comparada com outras questões387. Segundo o 

autor, a maioria dos que pesquisam o assunto considera que os contratos standard 

(inclusos, portanto, os point and click) não permitem a existência de tratativas388. 

De fato, pode parecer que as mensagens e comunicações possuem a característica 

da unilateralidade, de consentimento unilateral do consumidor, unido a simples 

automatizações, impulsos eletrônicos, não podendo o consumidor verdadeiramente 

																																								 																					

 382 P. C. A. FERREIRA, O princípio cit. (nota 257 supra), pp. 5-6.  
383 Ibidem, p. 330.  
384 P. ZATTI, Diritto cit. (nota 116 supra), p. 168. 
385 E. MINERVINI, P. BARTOLOMUCCI, La tutela cit. (nota 34 supra), p. 350.  
386 Ibidem, p. 350. 
387 F. BRAVO, Le trattative cit. (nota 29 supra), p. 739.  
388 D. MALFITANO, Le tratattive cit. (nota 247 supra), p. 703. 
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exprimir algo diverso de seu consenso, por meio de gestos mecânicos substitutivos das 

declarações de vontade389.  

E também é muito improvável, por exemplo, visualizar a possibilidade da 

existência de eventuais tratativas nos contratos de “point and click”, em que o “click” 

representa a adesão a um contrato já rigidamente determinado, sem nenhuma 

possibilidade de negociação das cláusulas390.  

Isso ocorre porque, provavelmente, o fornecedor que disponibiliza seu produto 

no meio eletrônico, para ter maior segurança em seu negócio, já precisa prever de 

antemão como será o fornecimento, qual é o número máximo de mercadoria que poderá 

fornecer, entre outros aspectos essenciais para a manutenção de sua atividade.  

Porém, alguns autores afirmam que, na realidade, diversamente do que pode 

aparentar, o nível técnico da linguagem das páginas web e o desenvolvimento das 

modernas tecnologias permitem uma atividade negocial que vai além da simples 

manifestação de um consenso por adesão391.  

Apesar de se recorrer a uma linguagem simples como o HTML, podem ser 

organizados instrumentos que permitem uma negociação. Menciona-se que os sites 

possuem não apenas links e e-mails, mas também os chamados form392. Estes são úteis 

para serem completados com dados pessoais do consumidor ou com elementos para a 

adesão, mas também para transmitir um texto livremente escrito pelo consumidor393.  

Nesse texto pode ser modificada a proposta contratual dentro dos limites 

impostos pelo fornecedor e daqueles estruturadores pela página da web. Assim, 

dependendo do caso, o consumidor pode alterar o próprio conteúdo do contrato, 

conseguindo exprimir sua vontade394. No entanto, é evidente que tal mecanismo não é 

usual, prevalecendo a imposição das cláusulas contratuais.  

 

																																								 																					
389 E. MINERVINI, P. BARTOLOMUCCI, La tutela cit. (nota 34 supra), p. 350. Também R. FRAU, La 

formazione cit. (nota 3 supra), p. 37. 
390 A. M. GAMBINO (Clausule vessatorie e Internet, in V. RICCIUTO e N. ZORZI [org.], Il contratto 

telematico, Padova, Cedam, 2002, p. 187) afirma que “al quesito se sia possibile dare prova di una trattativa 
individuale risponderei a questo punto in senso negativo con riguardo alla tecnica dell’accesso al sito, della 
consultazione delle pagine web; mentre appare possibile nell’ambito della posta elettronnica”.  

391 F. BRAVO, Le trattative cit. (nota 29 supra), p. 740.  
392 Ibidem, p. 740. Além de os form servirem para transmitir um conteúdo predeterminado, também 

comunicam dados e informações do usuário, elevando o grau de interação do contrato.  
393 E. MINERVINI, P. BARTOLOMUCCI, La tutela cit. (nota 34 supra), p. 351.  
394 Ibidem, p. 351.  
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3.3. A formação mediante a troca de proposta e aceitação 
 

A formação do contrato mediante o encontro da proposta e da aceitação é o 

principal modelo em todos os sistemas legais analisados pelo DCFR395, bem como do 

brasileiro.  

Discute-se na doutrina tanto brasileira quanto estrangeira qual é a natureza 

jurídica da proposta e da aceitação. A. TORRENTE - P. SCHLESINGER afirmam que 

constituem fatores que precedem o momento de conclusão do contrato, denominadas, 

por isso, de elementos pré-negociais (prenegoziali), não sendo consideradas negócios à 

parte do processo de formação contratual396, mas sim um conjunto que com ele 

contribui. Da mesma forma pensa O. GOMES, que as considera como declarações de 

vontade receptícias397. No entanto, tal posição não é seguida pelos atualizadores M. 

BERNARDES DE MELLO e M. EHRHARDT JR. da obra de F. C. PONTES DE MIRANDA, ao 

afirmarem que os atos pré-negociais não existem como espécies de fatos jurídicos.  

F. C. PONTES DE MIRANDA entende que a oferta e a aceitação são negócios 

jurídicos unilaterais que compõem um negócio jurídico bilateral398. De acordo com o 

autor, a oferta não entra no mundo jurídico apenas quando ocorre a sua aceitação, mas 

sim anteriormente, já irradiando efeitos e, portanto, vinculando o ofertante399. 

 

Conforme CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, a proposta ou oferta é o segundo ato 

de formação do contrato, vindo após as negociações preliminares400. Ela pode ser 

																																								 																					
395 E. CLIVE - C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private Law: 

Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 292. Segundo os autores: “contracts 
concluded by an offer followed by an acceptance (...) is the usual model for the conclusion of contracts”.  

396 A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale cit. (nota 117 supra), p. 493.  
397 O. GOMES, Contratos cit. (nota 215 supra), p. 59. 
398 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – negócios jurídicos, cit. (nota 333 supra), 

pp. 202, 208.  
399 Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado de direito privado - bens, fatos jurídicos cit. [nota 117 

supra], p. 510): “... Primeiro, seria difícil considerar-se oferta ato jurídico stricto sensu, o que ela teria de ser, 
forçosamente, se negócio jurídico não fôsse, e fôsse vinculativa, como é. Segundo, a oferta entra no fundo 
jurídico, vincula o oferente, enquanto não é revogada, se pode ser revogada. De modo que temos de 
considerá-la negócio jurídico, que se destina à composição de negócio jurídico bilateral. Se considerássemos 
não entrado no mundo jurídico o ato de oferta, não poderíamos explicar a irradiação de efeitos jurídicos antes 
da aceitação”. 

400 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 116 supra), p. 33.  
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definida como a declaração de vontade daquele que assume a iniciativa do contrato. Por 

exemplo, a declaração da vontade de vender uma determinada coisa por certa quantia401.  

Nos contratos entre ausentes, entende-se, no direito brasileiro, que a oferta pode 

ser revogada402 se chega ao aceitante ao mesmo tempo ou junto com a aceitação, ou 

seja, quando entra na sua esfera de domínio403. 

Ademais, no âmbito da oferta, mostra-se relevante diferenciar o convite a ofertar 

da oferta ao público, e saber em qual dos dois mecanismos está a publicidade inserida. 

Isso porque no comércio eletrônico está presente, como nunca antes visto, um marketing 

invasor, devendo sua influência na formação do contrato ser evidenciada. Assim, tal 

distinção terá um item próprio. 

Já a aceitação404 é a resposta daquele que recebe a proposta. Logicamente, o 

aceitante não tem a necessidade de aceitá-la, podendo também modificá-la, de acordo 

com a autonomia contratual405.  

Caso o aceitante altere a proposta, e proponha adições, restrições ou 

modificações substanciais, esse ato importará em nova proposta, caso o faça fora do 

prazo determinado para aceitar a proposta, de acordo com o artigo 431, CC. Também 

determina o artigo 19, item 1, da Convenção da Organização das Nações Unidas sobre 

os contratos de compra e venda internacional de mercadorias (CISG)406, que entrou em 

																																								 																					
401 A proposta traz força vinculante para aquele que a faz (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, 

Instituições cit. [nota 116 supra], p. 33). Ela é a “firme declaração receptícia de vontade dirigida à pessoa 
com a qual pretende alguém celebrar um contrato, ou ao público” (O. GOMES, Contratos cit. [nota 215 
supra], p. 62).  

402 O ato de revogar a proposta não é confundido com o de retirá-la. Conforme o texto do DCFR, a 
oferta torna-se vinculante quando é recebida pelo aceitante. No entanto, pode ela ser retirada antes de tal 
recebimento, não podendo, nesse caso, o aceitante aceitá-la. Por outro lado, a revogação da oferta ocorre 
depois de sua vinculação, ou seja, ela poderia ser aceita, mas a revogação atinge o aceitante antes da 
expedição de sua declaração de vontade (E. CLIVE - C. VON BAR [org.], Principles, definitions and model 
rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference cit. [nota 46 supra], p. 301).  

403 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – negócios jurídicos, cit. (nota 333 supra), 
p. 511, 515. Há interessante texto que explica com mais detalhes a revogação da oferta no direito brasileiro e 
a compara com outros ordenamentos jurídicos, expondo que a situação do Brasil não resulta muito clara, 
pois, ao mesmo tempo em que adota a obrigatoriedade da oferta, adota a sua revocabilidade, herdando 
dispositivos de sistemas diversos, respectivamente, do alemão e do francês ou italiano. Cf. J. P. SCHMIDT, La 
revocación de la oferta en el derecho contractual de los países y en el derecho uniforme, in Roma e America. 
Diritto Romano Comune - Risvista di diritto dell’integrazione e unificazione del diritto in Europa e in 
America Latina, vol. 30, Roma, Mucchi, 2010, pp. 135-147. 

404 Cf. O. GOMES, a aceitação é a “aquiescência a uma proposta”. Para ser eficaz, deve chegar ao 
conhecimento do proponente, “real ou presumido” (Contratos cit. [nota 215 supra], p. 64).  

405 F. GALGANO, Il negozio giuridico, in Trattato di Diritto Civile e Commerciale, Milano, Giuffrè, 
1988, p. 69.  

406 Tal convenção também é conhecida como Convenção de Viena e foi firmada em 1980, sendo 
hoje muito relevante ao comércio internacional, por possuir diversos países como aderentes. No entanto, 
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vigor no Brasil por meio do Decreto Precidencial no 8.327, de 16 de outubro de 2014: “a 

resposta que, embora pretendendo constituir aceitação da proposta, contiver 

aditamentos, limitações ou outras modificações, representará recusa da proposta, 

constituindo contraproposta”. Então, pode-se entender que mesmo que o faça dentro do 

prazo, ou não haja prazo determinado, a aceitação não será eficaz como tal, mas sim 

como uma nova oferta, não ocorrendo o acordo, mas sim o exsentimento407. 

Extrai-se que, no direito brasileiro, a aceitação só tem o condão de perfazer o 

contrato caso corresponda exatamente com a proposta408, podendo haver alterações não 

substanciais, ou seja, que não comprometam o conteúdo do que foi proposto409. Caso 

não corresponda, deverão ocorrer tratativas entre os contraentes até que o acordo seja 

atingido.  

As alterações substanciais acima mencionadas, de acordo com o conteúdo do 

artigo 19, item 3, da Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os contratos 

de compra e venda internacional de mercadorias (CISG), podem ser consideradas “as 

adições ou diferenças relacionadas ao preço, pagamento, qualidade e quantidade das 

mercadorias, lugar e momento da entrega, extensão da responsabilidade de uma das 

partes perante a outra ou o meio de solução de controvérsias”410. 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

ressalta-se que ela não abrange contratos de consumo, conforme dispõe a UNCITRAL em sua página 
eletrônica acerca das abrangência da convenção: “The CISG governs contracts for the international sales of 
goods between private businesses, excluding sales to consumers and sales of services, as well as sales of 
certain specified types of goods. It applies to contracts for sale of goods between parties whose places of 
business are in different Contracting States, or when the rules of private international law lead to the 
application of the law of a Contracting State. It may also apply by virtue of the parties' choice. Certain 
matters relating to the international sales of goods, for instance the validity of the contract and the effect of 
the contract on the property in the goods sold, fall outside the Convention's scop”. Disponível [on-line] in: 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html 

407 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – negócios jurídicos, cit. (nota 333 supra), 
pp. 209, 210, 212, 228). Segundo o autor: “é preciso que haja coincidência entre todos os pontos da oferta e 
todos os pontos da aceitação. Se algum ponto da oferta não foi aceito, ou se algum ponto há, a mais, na 
aceitação, não há coincidência entre as manifestações de vontade: dá-se o exsentimento, isto é, a falta de 
acordo; o negócio bilateral não se forma, de modo que seria absurdo pensar-se em sua entrada no mundo 
jurídico. A aceitação, com ponto a mais, ou com ponto a menos, importa nova oferta”.  

408 F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado de direito privado – negócios jurídicos, cit. [nota 333 supra], 
p. 208), por exemplo, ressalta, ao tratar da aceitação, que “o conteúdo dela, no que vai constituir o negócio 
jurídico bilateral, há de coincidir com o da oferta. Por onde se vê que há dois negócios que se destinam a 
formar um só”. 

409 Assim determina o artigo 19, item 2, da CISG: “Se, todavia, a resposta que pretender constituir 
aceitação contiver elementos complementares ou diferentes mas que não alterem substancialmente as 
condições da proposta, tal resposta constituirá aceitação, salvo se o proponente, sem demora injustificada, 
objetar verbalmente às diferenças ou envie uma comunicação a respeito delas. Não o fazendo, as condições 
do contrato serão as constantes da proposta, com as modificações contidas na aceitação”. Disponível [on-
line] in http://www.cisg-brasil.net/doc/egrebler2.pdf. 

410 Disponível [on-line] in http://www.cisg-brasil.net/doc/egrebler2.pdf. 
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No entanto, em razão da dinamicidade do mercado, nem sempre é possível a 

realização de tais tratativas ou podem restar dúvidas acerca de quais termos contratuais 

serão adotados para reger a relação jurídica entre as partes. O direito inglês, por 

exemplo, dá uma solução a esses problemas por meio da regra conhecida como “mirror 

image rule”.  

De acordo com a jurisprudência inglesa, o julgador deve ser capaz de encontrar, 

nos documentos apresentados pelas partes contratantes, uma inequívoca e clara oferta 

espelhada por uma igual aceitação. Uma aceitação que não acata todos os termos da 

oferta original não é, então, na realidade uma verdadeira aceitação, mas sim uma 

contraoferta. Devido a isso, ficou entendido que se a resposta do comprador não 

corresponder com os termos da oferta do vendedor e este, posteriormente, enviar uma 

carta tomando conhecimento da anuência do comprador, a manifestação de vontade 

contida na carta não significa uma reintrodução dos termos da oferta original e sim a 

adesão aos termos propostos pelo comprador, estando, assim, concluso o contrato411.  

Essa teoria é aplicada nos casos conhecido como “battle of forms”, em que tanto 

o proponente quanto o aceitante acreditam que seus próprios termos propostos devem 

ser adotados para regular a relação jurídica entre as partes. A regra do “mirror image” 

acima explanada recebe críticas por ser muito rígida, baseada em uma relação de tudo 

ou nada, pois ou os termos do vendedor ou os do comprador guiarão a relação jurídica. 

Não pode haver, portanto, um verdadeiro intercâmbio entre as partes, com a montagem 

de um contrato com cláusulas advindas de ambas. A parte acaba encorajada a enviar 

infinitamente seus próprios termos contratuais até que a outra ceda e os aceite412. 

No direito brasileiro, não há menção da aplicação de tal teoria, entendendo-se 

apenas que para provar a conclusão do contrato deve-se conseguir, por meio dos 

																																								 																					
411 E. MCKENDRICK, Contract cit. (nota 208 supra), pp. 22, 23. De acordo com o autor, o precedente 

de adoção da mirror image rule ocorreu em 1979, com o caso Buttler vs. Ex-Cell- O Corp. Nesse caso, 
resumidamente, a empresa vendedora, Buttler, ofertou uma peça de um maquinário aos compradores. Os 
termos padrões da oferta feita por Buttler incluíam uma cláusula de variação do preço. Os compradores 
enviaram um pedido para adquirir a peça e também os seus próprios termos contratuais, que não previam 
uma cláusula acerca da variação de preço, estabelecendo que o preço da peça deveria ser fixo. Quando a 
vendedora não se opôs aos termos dos compradores, o contrato foi considerado concluso, com base nos 
termos dos compradores, portanto, a vendedora sucumbiu no caso concreto, em que cobrava a variação do 
preço do produto.  

412 E. MCKENDRICK, Contract cit. (nota 208 supra), pp. 23, 24. 
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documentos, verificar que houve o acordo sobre todos os pontos essenciais (essentialia) 

do contrato413. 

No entanto, um maior aprofundamento em tal teoria e também nas soluções 

adotadas pela prática brasileira não interessam ao objeto de estudo do presente trabalho, 

pois, conforme já ressaltado, os contratos eletrônicos de consumo geralmente são de 

adesão. A autonomia de alteração da proposta é drasticamente reduzida pelo proponente 

nos contratos de adesão, devendo o consumidor apenas escolher ou não aceitar os 

termos contratuais impostos pelo fornecedor. Em contrapartida, para proteger o 

consumidor aderente, o artigo 57, CDC, dispõe que as cláusulas abusivas podem ser 

consideradas nulas, bem como a cláusula de eleição de foro, e o artigo 424, CC, 

determina serem também nulas as cláusulas que “estipulem a renúncia antecipada do 

aderente a direito resultante da natureza do negócio”.  

Ver-se-á que o contrato eletrônico de consumo, muitas vezes, entretanto, não é 

formado mediante a clássica troca da proposta com a aceitação, mas sim por meio da 

troca da proposta do fornecedor, com um comportamento concludente do consumidor. 

 

3.3.1. Oferta ao público, convite a ofertar e caráter vinculante da publicidade 

 
A oferta ao público414 difere-se da promessa ao público. A primeira é uma 

proposta de contrato que requer a aceitação pelo oblato para o contrato ser concluído, 

podendo ser, portanto, revogável até a conclusão contratual, cujo momento será no 

próximo capítulo estudado. Já a promessa ao público é uma hipótese típica de promessa 

unilateral vinculante. Ela é vinculante por si própria, desde o momento que se torna 

pública, independentemente de qualquer aceitação, e só pode ser revogada por justa 

causa415.  

A oferta ao público é, em regra, semelhante à proposta, no entanto, ocorre 

visando pessoa incerta416 e pode possuir reservas, como disponibilidade de estoque417. O 

																																								 																					
413 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – negócios jurídicos, cit. (nota 333 supra), 

p. 228. 
414 Cf. G. PERLINGIERI (Il tempo e il luogo di perfezionamento del contratto telematico cit. [nota 335 

supra], p. 306) “o termo público corresponde a uma pluralidade inorgânica e (indistinta) de pessoas, a cuja 
oferta é igualmente endereçada”.  

415 A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale cit. (nota 117 supra), pp. 814-815. 
416 G. ALPA, Manuale cit. (nota 117 supra), p. 426.  
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artigo 429, CC, determina, nesse sentido, que “a oferta ao público equivale a proposta 

quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das 

circunstâncias ou dos usos”. Assim também dispõe o artigo 1.336 do Código Civil 

italiano418.  

Diferente da oferta ao público, o convite a ofertar (invitatio ad offerendum) não 

vale de eventuais interessados para depois decidir de que modo e se realmente irá 

concluir o contrato como proposta obrigatória, mas configura apenas a exposição de 

uma intenção de contratar419, sendo que o proponente espera a resposta de alguém que 

queira oferecer propostas contratuais ou iniciar eventuais tratativas.  

Assim, o convite a ofertar é uma simples expressão da vontade de negociar, e 

eventualmente, a partir das negociações, concluir um contrato. Distingue-se da oferta, 

em regra, pela intenção, sendo que nesta o desejo é já de contratar e, no convite, a 

intenção é meramente de adentrar em uma negociação que pode lograr em um 

contrato420. Essa diferença parece simples no campo teórico, porém analisando seu 

histórico, nunca teve uma pacífica aplicação na prática, restando dúvidas acerca do 

exato momento em que as negociações preliminares terminam e a oferta definitiva é 

feita421. 

Ainda se verificam divergências doutrinárias acerca da natureza do ato de expor 

mercadorias em uma vitrine ou em supermercados, podendo ser a mesma discussão 

aplicada à disposição de fotos de mercadorias em uma página de suporte eletrônico, por 

exemplo. Três são as alternativas encontradas para explicar o seu tratamento jurídico.  

A primeira sustenta que o ato de deixar os produtos à mostra representaria uma 

oferta, aceita no momento em que o possível comprador os pega e os coloca em seu 

“carrinho de compras”. Entretanto, caso adotada tal posição, o fato do aceitante mudar 

de ideia e colocar de volta o produto na prateleira já representaria o inadimplemento 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								
417 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 116 supra), p. 33. Assim também E. 

CLIVE e C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private Law: Draft 
Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 292. 

418 Artigo 1.336 do Codice Civile: “L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del 
contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta , salvo che risulti diversamente dalle circostanze 
o dagli usi. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente , è efficace 
anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia”. 

419 G. ALPA, Manuale cit. (nota 117 supra), p. 426.  
420 E. MCKENDRICK, Contract cit. (nota 208 supra), pp. 26, 27.  
421 Ibidem, p. 27. 
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contratual. Assim, por vincular demasiadamente cedo o aceitante, essa linha não merece 

guarida422. 

A segunda corrente resolve o problema trazido pela primeira, isso porque 

considera que seria uma oferta, mas aceita apenas quando o comprador leva os produtos 

escolhidos ao caixa para efetuar o pagamento. Todavia, também não foi recepcionada na 

prática423. 

A terceira possível conclusão reconhece ser a exposição dos produtos um convite 

a ofertar. Dessa forma, a oferta é feita pelo consumidor no momento em que ele 

apresenta os bens no caixa para pagamento. Essa visão preservaria a liberdade do 

vendedor de decidir se quer ou não lidar com o respectivo comprador424.  

De acordo com E. MCKENDRICK, esse último posicionamento é o predominante 

no direito inglês, que somente algumas vezes adotou a primeira solução425. Esse fato 

destoa, por exemplo, do direito italiano e também do brasileiro426, que consideram, de 

forma mais coerente, ser a exposição de produtos uma oferta ao público.  

No entanto, salienta-se que, na verdade, tal questão será definida na prática, ou 

seja, se for possível evidenciar os requisitos essenciais à formação do contrato, afere-se 

objetivamente a categoria de oferta, conforme exige o artigo 429, CC, e caso não o seja 

possível, tratar-se-á de um convite a ofertar.  

O texto do DCFR segue no mesmo caminho, ressaltando que geralmente, se as 

propostas são suficientemente definidas, devem ser tratadas como ofertas, já que 

demonstram a imediata intenção de contratar caso haja a aceitação da outra parte427.  

																																								 																					
422Ibidem, p. 28. 
423 Ibidem, p. 28. O autor ressalta as seguintes críticas: “... a shop is a place for bargaining and not 

for compulsory sales and that to hold that the display of goods is an offer will take away the shopkeeper’s 
freedom to bargain (...) It has been argued that this conclusion is undesirable because it takes away the 
freedom of the shopkeeper to decide wheter or not to deal with a particular customer. However, it is 
submitted that, in an era when shopping in vast superstores has become commonplace, such an argument 
can no longer be regarded as conclusive...”. 

424 E. MCKENDRICK, Contract cit. (nota 208 supra), pp. 28, 29. O autor ressalta que, todavia, essa 
posição pode ferir os interesses do consumidor. 

425 E. MCKENDRICK, Contract cit. (nota 208 supra), p. 29. O precedente Fisher v Bell (1961) mostra 
a adoção da posição do convite a ofertar. 

426 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 116 supra), p. 35. No direito italiano: F. 
GALGANO, Il contratto cit. (nota 155 supra), p. 138.  

427 E. CLIVE e C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private Law: 
Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 293.  
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Também menciona-se o disposto no artigo 14, item 1, da Convenção da 

Organização das Nações Unidas sobre os contratos de compra e venda internacional de 

mercadorias (CISG)428:  

“(1) Para que possa constituir uma proposta, a oferta de contrato feita a 

pessoa ou pessoas determinadas deve ser suficientemente precisa e 

indicar a intenção do proponente de obrigar-se em caso de aceitação. A 

oferta é considerada suficientemente precisa quando designa as 

mercadorias e, expressa ou implicitamente, fixa a quantidade e o preço, 

ou prevê meio para determiná-los”. 

Todavia, o discurso acima é questionado quando se lê o artigo 14, item 2, 

também da CISG: “a oferta dirigida a pessoas indeterminadas será considerada apenas 

um convite para apresentação de propostas, salvo se o autor da oferta houver indicado 

claramente o contrário”. Remanesce a questão, portanto, se é imprescindível, para a 

manifestação de vontade ser uma oferta (e não um convite a ofertar) que, além da 

determinação requisitos essenciais à formação do contrato, também seja direcionada a 

pessoas determinadas.  

F. C. PONTES DE MIRANDA dispõe que não é necessário esse direcionamento a 

pessoas determinadas, bastando que circunstâncias posteriores determinem o aceitante, o 

que pode ocorrer inclusive apenas por meio da aceitação429. 

De qualquer forma, diante da majoritária doutrina e da aplicação no direito 

brasileiro, é mais adequado considerar como oferta ao público a exposição de um 

cardápio na entrada de um restaurante e a de mercadorias na vitrine de uma loja ou em 

máquinas automáticas de compra430, caso haja a disposição de elementos essenciais à 

perfeição contratual, principalmente o preço, conforme exige o artigo 429, CC.  

Tais contratos, se entre presentes e realizados no meio material, estariam 

conclusos no momento em que o cliente, entrando na loja ou no restaurante, requisitasse 

a mercadoria ou a refeição, exprimindo, assim, a sua aceitação, com a consequência de 

																																								 																					
428 Disponível [on-line] in http://www.cisg-brasil.net/doc/egrebler2.pdf 
429 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – bens, fatos jurídicos cit. (nota 117 

supra), p. 513.  
430 Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado de direito privado – bens, fatos jurídicos cit. [nota 117 

supra], p. 513): “os automáticos dão exemplo de oferta ao público, constituindo aceitação a colocação da 
moeda, ou a prática de algum ato que faça mover o maquinismo. As casas comerciais que expõem objetos, 
permitindo que qualquer pessoa retire a coisa exposta, mediante certa quantia, ou, ainda, de graça, ofertam ao 
público”. 
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que eventual recusa do proponente equivaleria ao inadimplemento de um contrato já 

formado431.  

No entanto, na prática, cada negociante é livre para decidir a quem irá fornecer 

seu serviço ou vender seus produtos, exceto no caso dos que possuem monopólio em 

relação a eles. E o artigo 429 do Código Civil brasileiro, ao mencionar “salvo se o 

contrário resultar das circunstâncias ou dos usos”, autoriza, nos casos citados, a 

configuração de ofertas ao público não vinculantes. Assim também ocorre no artigo 

1.336 do Código Civil italiano432.  

Exemplos mais adequados de convites a ofertar seriam anúncios inseridos nos 

jornais cotidianamente sem a menção do preço433, ou um cartaz com a simples frase 

“vende-se” 434 . Também menciona o texto do DCFR que as propostas feitas em 

circunstâncias nas quais as qualidades pessoais da outra parte importa, são geralmente 

presumidas como convites a ofertar. Por exemplo, um anúncio de vagas de empregos 

para pessoas que possuem determinadas atribuições é apenas um convite, não obrigando 

o anunciante a contratar as pessoas que se encaixam nas características exigidas435.  

Leilões geralmente também enquadram-se na categoria do convite a ofertar. O 

leiloeiro não precisa aceitar um lance e pode retirar o seu convite, se considerar o lance 

mais alto insuficiente. O lance na realidade é a oferta, aceita com o “bater do 

martelo”436. 

No tocante ao meio eletrônico, cabe questionar qual é a natureza da publicidade. 

Deve ser ela entendida como uma oferta ou um convite a ofertar? 

Não havendo na declaração de vontade a intenção do proponente, ocorre a 

invitatio ad offerendum. Esse convite é, conforme A. P. GAMBOGI CARVALHO437, uma 

comunicação não vinculatória. A ausência da vinculação pode ser deduzida do conteúdo 

e do modo de expressão da declaração.  

																																								 																					
431 F. GALGANO, Il contratto cit. (nota 155 supra), p. 137.  
432 Ibidem, p. 137. 
433G. ALPA, Manuale cit. (nota 117 supra), p. 426. Também F. GALGANO, Il contratto cit. (nota 155 

supra), p. 136.  
434 F. GALGANO, Il contratto cit. (nota 155 supra), p. 136. 
435 E. CLIVE e C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private Law: 

Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 293. 
436 Ibidem, p. 293. 
437 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração cit. (nota 98 supra), p. 88. 
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Entretanto, na Internet há uma maior dificuldade de apurar se existe uma oferta 

ou um convite a ofertar, e se neste convite ao proponente é possível excluir 

expressamente a sua obrigatoriedade. E tal dilema pode causar problemas práticos: 

como no caso de se apresentarem como uma oferta ao público a declaração do 

comprador e o seu recebimento pelo fornecedor, conforme será visto, já concluirá o 

contrato; enquanto, no caso de possuírem a natureza jurídica de convite a ofertar 

(invitatio ad offerendum), caracterizam-se apenas como um invitamento para que o nele 

interessado faça a sua proposta. 

Em relação à qualificação dos catálogos on-line interativos, podem estes seguir a 

solução adotada no meio material, pois tratam de verdadeiras ofertas, sendo que basta o 

consumidor clicar no produto desejado, realizar o preenchimento de dados e concluir o 

contrato. Também é razoável entender a publicidade dessa maneira, caso já contenha a 

determinação do preço e um link que direcione ao site onde deve a compra ser realizada.  

Importante questão toca à disponibilidade do produto no estoque. No meio 

material, a oferta ao público veiculada, por exemplo, em uma publicidade, deve ser 

mantida nos exatos termos caso o consumidor queira adquirir o produto. No entanto, 

conforme mencionado, há uma restrição: a inalteração das condições da oferta ocorrem 

até o esgotamento do produto no estoque.  

O texto do DCFR menciona como diretiva que, a não ser que as circunstâncias 

indicarem de outra maneira, uma proposta de fornecer bens provenientes de um estoque, 

ou um serviço, com preço determinado, contida em uma propaganda ou em um catálogo, 

ou mesmo em uma vitrine, é tratada como uma oferta para fornecer naquele determinado 

preço até se exaurir o estoque ou a capacidade do fornecedor de realizar o serviço438.  

Isso sucede pois o fornecedor não tem como controlar quantos consumidores 

desejarão aceitar sua oferta. É concebível que um consumidor veja a publicidade em um 

dia, porém, no seguinte, não exista mais disponibilidade do bem a ser adquirido, o que 

não pode prejudicar o fornecedor, por ser uma questão que vai além de seu controle. 

No entanto, no meio eletrônico e no âmbito de catálogos on-line, o disposto 

acima não ocorre. Como o fornecedor pode ter, em tempo real, controle de quantos 
																																								 																					

438 “A proposal to supply goods from stock or a service, at a stated price made by a business in a 
public advertisement or a catalogue, or by a display of goods, is treated, unless the circumstances indicate 
otherwise, as an offer to supply at that price until the stock of goods , or the business’s capacity to supply the 
service, is exausted”. Cf. E. CLIVE e C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European 
Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 292. 
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consumidores estão interessados em sua oferta, deve manter o preço e condições aos que 

reservam o produto no chamado “carrinho de compras”, ou estão já preenchendo os seus 

dados, em via de concluir o contrato.  

Logicamente, para não prejudicar demasiadamente o fornecedor, há um período 

de tempo predeterminado pelo sistema em que o consumidor pode manter o produto em 

seu carrinho de compras virtual, enquanto continua analisando os outros produtos 

presentes no mesmo site ou enquanto apenas decide se vai ou não adquiri-lo.   

Será visto, quando da posterior análise das peculiaridades da conclusão 

contratual eletrônica, que a inserção de um produto no carrinho de compras não 

determina o momento do acordo, mas se traduz em um pré-contrato, possuindo 

consequências jurídicas caso não seja cumprido.  

Deve, então, haver uma programação do site para mostrar a indisponilidade do 

produto, ou já mencionar o preço do próximo lote, por exemplo, caso seja demandada 

quantidade suficiente a acabar com o estoque disponível. Isso porque, nas ofertas 

realizadas na Internet, trabalha-se em tempo real, sendo desnecessária a restrição da 

oferta ao público sobre o estoque disponível, ou seja, só há a oferta se existe o produto 

no estoque.  

Isso faz com que aumentem a segurança jurídica na rede e a confiança do 

consumidor. Inclusive, muitos sites dispõem de mecanismos que permitem ao 

consumidor o conhecimento de quantos produtos ou serviços ainda podem ser 

adquiridos. Exemplos são sites de passagens aéreas, cuja disponibilidade de assentos, 

quando exígua, é demonstrada.  

 
3.4. A formação do contrato mediante o silêncio 
 

Os procedimentos de formação do contrato legalmente definidos não são 

taxativos. De acordo com A. D’ANGELO439, os requisitos formativos mínimos para a 

formação do contrato podem ser satisfeitos por uma variedade de condutas não 

exatamente correspondentes àquelas legalmente definidas. 

																																								 																					
439 Proposta e accettazione cit. (nota 138 supra), pp. 6, 9. 



	 	 	 90    

 

Muitas vezes a aceitação não é receptícia, podendo configurar-se um modelo em 

que ocorre aceitação tácita, “por atos mímicos ou simbólicos, ou por atos concludentes, 

positivos ou negativos”440. 

No que toca ao silêncio, existem três posicionamentos acerca dos contratos 

travados no meio material: na maioria dos casos ele não indica nenhuma declaração; em 

determinadas situações o silêncio indica a vontade em permanecer em uma situação, 

devendo assim haver uma manifestação da vontade para interrompê-la; e, por último, o 

silêncio pode representar a expressão do desejo da parte, por exemplo, no direito 

processual, ele pode significar aceitação441; bem como no direito das sucessões, na 

hipótese em que a herança considera-se aceita quando o herdeiro ficar inerte após 

citação em uma ação interrogatória442.  

Não é qualquer silêncio responsável pela formação contratual, devendo ser 

considerado apenas aquele silêncio que evidentemente contenha uma manifestação de 

vontade, podendo ser denominado, nesse caso, de “silêncio conclusivo”443. O valor 

atribuído ao silêncio condiciona a noção de consenso. A sua interpretação como possível 

manifestação tácita da vontade mostra um abandono do “dogma da vontade”, sustentado 

pelos voluntaristas, e, em particular, a bilateralidade na formação do contrato444.   

No Código Civil brasileiro, o artigo 111 somente acolhe a validade do silêncio 

como manifestação de vontade quando as circunstâncias e os usos o autorizarem e não 

for necessária a declaração de vontade expressa.  

Assim, de acordo com F. C. PONTES DE MIRANDA, o silêncio representa aceitação 

caso exista o dever de responder, caso contrário, poderia ser interpretado tanto como 

aceitação quanto como recusa. Em regra, havendo prazo para manifestação da aderência 

																																								 																					
440 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – negócios jurídicos cit. (nota 333 supra), 

p. 210. 
441 V. SCIALOJA, Negozi cit. (nota 127 supra). Cf. E. GIANTURCO, “le condizioni sono due perchè si 

ritragga dal silenzio la volontà tacita: che alcuno, essendo libero di parlare, non parli, e il silenzio sia 
incompatibile con la volontà contraria ala presunta adesione” (Diritto delle obbligazioni cit. [nota 15 
supra], p. 91).  

442 Nesse sentido, o artigo 1807, CC, estabelece que: o interessado em que o herdeiro declare se 
aceita ou não a herança poderá, vinte dias após a abertura da sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não 
maior de trinta dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver a herança por aceita. 

443 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 116 supra), pp. 31, 32. 
444 R. ROLLI, Antiche e nuove questione sul silenzio come tacita manifestazione di volontà, in 

Contratto e impresa, n. 1, ano 16, 2000, pp. 207, 208. No texto original: “l’interpretazione del silenzio finisce 
per rispecchiare per taluni una precisa scelta di fondo orientata ad un più deciso abbandono del vetusto 
‘dogma della volontà’ ed, in particolare, della ‘bilateralità’ nella formazione del contratto”.  
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à oferta, o silêncio importa em recusa, a não ser que, conforme já exposto, haja exceção 

baseada nos usos e costumes445. 

No que toca aos contratos não consumeiristas, a Convenção da Organização das 

Nações Unidas sobre os contratos de compra e venda internacional de mercadorias 

(CISG) também impõe restrições, enunciando a regra de que o silêncio e a inércia, por si 

próprios, não equivalem à aceitação446. Da mesma forma dispõe o artigo 2.1.6447 dos 

Princípios Unidroit relativos aos contratos comerciais internacionais448.  

As duas normativas ressaltam que o silêncio pode possuir um valor concludente 

quando uma resposta não alterar substancialmente os termos da proposta, e o proponente 

não se opuser às pequenas mudanças propostas em tal resposta449. Nesse caso, mostra-se 

viável a formação do contrato, pois o silêncio do proponente, resultante da falta de 

oposição ao novo conteúdo inserido pelo aceitante, pode ser valorado como um 

consenso tácito450.  

																																								 																					
445 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – negócios jurídicos, cit. (nota 333 

supra), p. 211.  
446 De acordo com o seu artigo 18, item 1: “A statement made by or other conduct of the offeree 

indicating assent to an offer is an acceptance. Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance”. 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf. A versão em português: 
“Constituirá aceitação a declaração, ou outra conduta do destinatário, manifestando seu consentimento à 
proposta. O silêncio ou a inércia deste, por si só, não importa aceitação”. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8327.htm 
447 O item 1 do princípio 2.1.6 dispõe que: “A statement made by or other conduct of the offeree indicating 
assent to an offer is an acceptance. Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance”. Disponível 
[on-line] in: http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010 
448 De acordo com as suas diretivas, há a restrição da aplicação dos princípios Unidroit aos contratos 
“comerciais”: “The idea is rather that of excluding from the scope of the Principles so-called “consumer 
transactions” which are within the various legal systems being increasingly subjected to special rules, 
mostly of a mandatory character, aimed at protecting the consumer, i.e. a party who enters into the contract 
otherwise than in the course of its trade or profession”. Disponível [on-line] in: 
http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/418-preamble/862-
preamble-purpose-of-the-principles 

449 A mudança nas cláusulas pelo aceitante não deve ser substancial, pois caso seja, vale como 
recusa conexa a uma nova proposta. O parágrafo 150, item 2 do BGB, determina tal regra, mas parece ser 
mais rígido quanto às mudanças, pois expressa que qualquer modificação nas cláusulas, não especificando se 
deve ou não ser uma modificação substancial, já valeria como recusa do contrato e uma contraproposta: “§ 
150 (2) eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung 
verbunden mit einem neuen Antrag (grifei)” (disponível [on-line] in http://www.gesetze-im-
internet.de/bgb/BJNR001950896.html [24-05-2015]). O artigo 431 do Código Civil brasileiro também não 
especifica se a modificação deve ou não ser substancial, segundo ele, a “aceitação fora do prazo, com 
adições, restrições, ou modificações, importará nova proposta”.  

450  Assim induz a redação de seu artigo 19, disponível [on-line] in: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8327.htm. E o artigo 2.1.11 (2) dos 
Princípios Unidroit determina que: “entretanto, uma resposta a uma proposta presumida ser uma aceitação, 
mas contiver termos adicionais ou diferentes, que, materialmente, não alteram os termos da proposta, 
constitui uma aceitação, salvo se o proponente, sem atraso injustificável, arguir a discrepância. Se o 
proponente não objeta, os termos do contrato são os termos da proposta com as modificações contidas na 
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No que se refere aos contratos em que a obrigação é apenas do proponente, o 

ordenamento italiano explicita a determinação de que o silêncio é visto como uma 

aceitação tácita: “il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla 

natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”451.  

Tal tendência de valoração do silêncio demonstrada acima é maior nos contratos 

não consumeiristas, ou no direito empresarial452, mas é quase inexistente nos contratos 

de consumo, que geralmente possuem mais requisitos formais a fim de proteger a parte 

hipossuficiente453.  

A primeira importante diretiva europeia relativa à proteção dos consumidores em 

matéria de contratos à distância (Diretiva 97 /7 /CE) exclui qualquer relevância que 

possa ser atribuída ao silêncio454. De tal norma já se evidencia um claro posicionamento 

do legislador contra o valor conclusivo do silêncio nos contratos de consumo à 

distância455, abrangidos os contratos eletrônicos.  

O texto do Draft Common Frame of Reference (DCFR), quando se refere ao caso 

do recebimento de bens ou serviços não solicitados pelo consumidor, também determina 

a não valoração do silêncio: “mere silence by the consumers not to be regarded as offer 

or acceptance. The rule excludes any obligation on the part of the consumer arising 

from his or her failure to respond”456.  

Por exemplo, no caso de um fornecedor enviar um produto ao consumidor, junto 

com a afirmação de que se o consumidor nada disser, será cobrado em duas semanas, o 

consumidor, se nada fizer e receber um boleto nesse prazo, não será obrigado a pagar 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

aceitação” (tradução para o português disponível [on-line] in 
http://unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blackletter2010-portuguese.pdf 
[22.05.2015]). 

451  Artigo 1333 do Código Civil italiano. Disponível [on-line] in: 
http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/29/delle-obbligazioni-dei-contratti-in-generale 
[16.05.2015].  

452 E. GIANTURCO, Diritto delle obbligazioni cit. (nota 15 supra), p. 93. 
453 R. ROLLI, Antiche cit. (nota 444 supra), p. 232.  
454 O artigo 9º (item 2) da diretiva, que trata do fornecimento ou prestação não solicitados, dispõe 

que os Estados-membros devem tomar as medidas necessárias para “dispensar o consumidor de qualquer 
contraprestação em caso de fornecimento ou prestação não encomendados, a ausência de resposta não 
valendo consentimento”. Disponível [on-line] in http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX:31997L0007 [16.05.2015].  

455 R. ROLLI, Antiche cit. (nota 335 supra), p. 233.  
456 E. CLIVE - C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private Law: 

Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 259. 
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pelo produto457. Nesse caso, então, o consumidor não é obrigado a responder, nem a 

comprar a mercadoria, por não ter feito a sua requisição. No entanto, caso o fornecedor 

peça a sua restituição pelo consumidor, deve fazê-lo, já que não a adquiriu458.  

Ressalva-se que, em alguns contratos de adesão, por exemplo, de transporte 

gratuito, o silêncio do destinatário da proposta é tido como aceitação tácita459. Nos 

contratos eletrônicos de consumo, há também exceções: o silêncio da parte pode servir 

como indício de aceitação se tal situação estiver já estabelecida por meio de um 

contrato 460 . Assim, ocorre nas situações predeterminadas pelas partes em que o 

consumidor continua recebendo determinado produto ou serviço caso não se manifeste, 

devendo para encerrar o vínculo realizar o cancelamento de sua assinatura.  

Reitera-se que, mesmo nestes referidos contratos, ainda há a aceitação do 

consumidor aos termos dispostos pelo emissor, o qual dispõe ser o silêncio do 

consumidor um indício para a continuação da relação contratual, devendo ele cancelar o 

serviço caso não mais o deseje. Nessa linha, F. GAZZONI461 afirma que, na realidade, no 

meio eletrônico é considerada apenas a declaração expressa (não tácita), e o silêncio 

precisa ser acompanhado de fatos ou atos significativos e concludentes para valer como 

declaração.  

Assim, as propostas nos contratos eletrônicos, mesmo que digam respeito à 

continuação do fornecimento de um serviço ou produto pela não manifestação do 

consumidor, devem ser bem especificadas, para a parte mais fraca não ser ludibriada. É 

essencial que sempre esteja presente o requisito contratual do acordo entre as partes462. 

 

																																								 																					
457 Ibidem, p. 260. Também A. TORRENTE - P. SCHLESINGER (Manuale cit. [nota 117 supra], p. 679) 

afirmam que, no caso de fornecimento de mercadorias não solicitadas pelo consumidor, a falta de sua 
resposta não constitui nenhum caso de aceitação. 

458 G. ALPA, Manuale cit. (nota 117 supra), p. 428.  
459 F. GALGANO, Il negozio cit. (nota 134 supra), p. 70.  
460 Cabe ressaltar que C. R. PEREIRA DE LIMA (Validade cit. [nota 24 supra], p. 627) afirma que “a 

declaração de vontade do aderente (aceitação) se dá de diversas maneiras, como o uso do produto ou serviço 
(conduta social típica), bem como através do silêncio conclusivo”.  

461 F. GAZZONI, Manuale cit. (nota 61 supra), p. 94. 
462 Raramente podem existir contratos em que não se mostre necessário o requisito subjetivo da 

troca das duas declarações de vontade das partes. Isso ocorre quando é admitida a sua execução antes da 
resposta do destinatário. Em tais casos, a sua conclusão se dá no lugar e tempo nos quais teve início a sua 
execução, havendo uma exceção ao princípio da cognição, a ser mencionado mais adiante no decorrer da 
pesquisa (F. GALGANO, Il negozio cit. [nota 134 supra], p. 71). Um exemplo ocorreria quando o consumidor, 
em vez de proceder a aceitação, já tivesse pagado o preço.  
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3.5. A formação do contrato mediante o comportamento concludente e um clique 

 
A manifestação de vontade pode ser expressa quando a vontade é explicitamente 

declarada, ou tácita, ocorrendo por meio de uma conduta que implica a vontade de 

contratar. O que conta é o significado objetivo da conduta, ou seja, segundo o que 

“normalmente” se entende. Isso se chama comportamento concludente463.  

Conforme G. ALPA, o comportamento concludente dá-se quando o aceitante 

inicia o desenvolvimento da prestação464 por meio de condutas inequívocas que fazem o 

proponente presumir que há a intenção de contratar, de acordo com o que predomina nos 

costumes da prática465. Geralmente, essas condutas consistem no pagamento adiantado, 

no envio de bens ou no início do serviço no local determinado466.  

 Exemplos de contratos formados mediante comportamentos concludentes do 

aceitante são os realizados nos transportes públicos ou nos supermercados. Quando o 

consumidor sobe no ônibus, manifesta o seu desejo de utilizar tal meio de transporte, 

respondendo à oferta ao público constituída pela circulação do ônibus. Da mesma 

forma, falta uma declaração expressa de vontade de concluir a compra e venda quando o 

consumidor escolhe os produtos no supermercado e se dirige ao caixa para pagá-los467.  

 O contrato formado mediante o comportamento concludente do aceitante 

conclui-se no momento em que há o início da execução, devendo ele avisar o 

proponente sobre o início da execução.  

Conforme R. L. LORENZETTI, no meio eletrônico, muitas vezes, não há 

declarações de vontade expressas, mas sim comportamentos objetivos que são 

entendidos como aceitação468. Por exemplo, nos click-wrap agreements, a manifestação 

																																								 																					
463 P. ZATTI, Diritto cit. (nota 116 supra), p. 174. De acordo com F. GAZZONI (Manuale cit. [nota 61 

supra], p. 93): “la forma di esteriorizzazione della volontà può essere diretta o indiretta a seconda che si 
manifesti per simboli o per segnali, evochi, cioè, come è stato ben osservato, l’immagine ideale del fatto 
significato ovvero ne fornisca un indizio: nel primo caso si avrà dichiarazione, nel secondo caso si avrà 
comportamento concludente”. 

464 G. ALPA, Manuale cit. (nota 117 supra), p. 426.  
465F. GALGANO, Il contratto cit. (nota 155 supra), p. 124.  
466 Assim determina a análise dos princípios Unidroit feita pelo próprio International Institute for 

the Unification of Private Law, disponível [on-line] in: http://www.unidroit.org/instruments/commercial-
contracts/unidroit-principles-2010/415-chapter-2-formation-and-authority-of-agents-section-1-
formation/884-article-2-1-6-mode-of-acceptance 

467 G. ALPA, Manuale cit. (nota 117 supra), p. 428 
468 R. L. LORENZETTI, Comercio eletrónico cit. (nota 37 supra), p. 284. Mas faz-se a ressalva de que 

não apenas no meio eletrônico, mas nos contratos de adesão em geral, muitas vezes a decisão do aceitante de 
aderir ou não apenas às cláusulas dispostas verifica-se por meio de uma conduta social típica, quando já há a 
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de vontade do consumidor ocorre por meio do seu ato de clicar em um ícone, o que 

indica que está aderindo às cláusulas formuladas pelo fornecedor469 e não representa 

uma declaração expressa de vontade propriamente dita.  

No entanto, de acordo com o texto do Draft Common Frame of Reference 

(DCFR), não se forma um contrato entre fornecedor e consumidor baseado na conduta 

do consumidor. Por exemplo, se um consumidor recebeu um produto não solicitado e o 

utilizou, o fato de o consumidor ficar com o produto e permanecer em silêncio, como 

visto, não é tido como aceitação da oferta e o consumidor não precisa nada pagar, não 

havendo a conclusão de um contrato. O consumidor não tem a obrigação de o manter ou 

dele cuidar470.  

Portanto, há aqui uma contradição, isto é, ao mesmo tempo em que não deve ser 

considerado o comportamento do consumidor para a conclusão do contrato (pois, muitas 

vezes, induzido ou até forçado pelo próprio fornecedor), a sua conduta de clicar em 

ícones é relevante à conclusão do contrato.  

Isso ocorre porque o comportamento concludente de clicar no ícone “eu aceito” 

apenas substitui a linguagem que antes existia no meio material, por um ato do 

consumidor, não podendo ser considerado inexistente o acordo de vontades471. O fato de 

o consumidor ficar com um produto não solicitado demonstra apenas seu silêncio, sua 

omissão, que não podem ser considerados como aceitação; já o clique representa uma 

ação, que se traduz na sua declaração de vontade.  

Como se considera que contrato formado mediante o comportamento 

concludente do aceitante está concluído no momento em que há o início da execução, 

estaria o contrato eletrônico mediante cliques concluído no momento da conduta do 

consumidor ao clicar no ícone eu aceito ou semelhante? Tal questionamento será 

respondido com mais detalhes no item acerca da conclusão do contrato eletrônico. Mas 

já cabe ressaltar que esta solução, apesar de parecer a mais correta e simples, não deve 

ser adotada.  

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

utilização do produto ou do serviço pelo aderente. Cf. C. R. PEREIRA DE LIMA, Contratos de adesão cit. (nota 
24 supra), p. 110. 

469 C. R. PEREIRA DE LIMA, Contratos de adesão eletrônicos cit. (nota 468 supra), p. 118. 
470 E. CLIVE - C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private Law: 

Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 260. 
471 C. L. MARQUES, Contratos cit. (nota 148 supra), p. 99. 
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Isso ocorre porque o clique do consumidor reflete, na realidade, a sua própria 

aceitação, e não propriamente o início da execução do contrato. O consumidor não 

necessita, posteriormente ao seu clique, avisar ao proponente que realizou uma ação 

com vistas à conclusão contratual, e caso se tratasse de um usual contrato com a 

conclusão por meio de um comportamento concludente, isso teria de ser feito. 

A declaração é o meio representativo, ou imediato, do fato interior, enquanto o o 

comportamento concludente diz respeito a um conteúdo objetivamente orientado em 

outra direção programática, da qual se deve inferir, em via não imediata, o estado de 

ânimo do sujeito. Então, a distinção entre as duas formas de manifestação de vontade 

não está em palavra e fatos, mas no momento de presunção da vontade472. No entanto, 

no meio eletrônico, o momento de presunção de vontade dá-se como se o clique no 

ícone fosse a própria declaração de aceitação.  

Por último, cabe destacar que, nesse meio, deve o ofertante se vincular pela 

aparência jurídica criada473 a partir dos comportamentos de clicar ou inserir a assinatura 

digital. Por exemplo, caso o documento eletrônico tenha uma assinatura digital, mas na 

realidade o seu detentor não tinha a vontade de assinar, sendo um terceiro que realizou a 

operação, considera-se não a sua vontade interna e sim a sua aparente declaração de 

querer contratar, provada pela existência de sua assinatura digital474, com exceções, 

como no caso da coação. Se houve atos negociais conclusivos, ações para levar à 

aceitação contratual, considera-se que o indivíduo visava à conclusão de um contrato475. 

 

 

 

 

	

 

 

	

																																								 																					
472 F. GAZZONI, Manuale cit. (nota 61 supra), p. 93.  
473 R. L. LORENZETTI, Comercio eletrónico cit. (nota 37 supra), p. 284. 
474 A utilização da assinatura digital será mais bem analisada no capítulo 4.  
475 C. LIMA MARQUES, Confiança cit. (nota 39 supra), p. 68. 
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4. A CONCLUSÃO DO CONTRATO ELETRÔNICO  

 

 Para fins de refinamento terminológico, o termo “conclusão”, diferente de 

“formação”, refere-se apenas ao momento em que o contrato se torna perfeito, isto é, em 

que ocorre o encontro de vontade das partes, geralmente, o encontro da oferta e da 

aceitação. Assim, não estão abrangidas as fases de formação da vontade das partes, 

como a emissão da proposta e a emissão da aceitação476.   

Conforme mencionado na introdução, provavelmente, a questão mais relevantes 

no âmbito dos contratos celebrados via Internet, e que ainda gera muitas dúvidas, é 

precisar o tempo e o local de sua formação.  

Cabe rapidamente, devido a sua relevância e relação com o tempo de formação 

do contrato, abrir um pequeno parêntese acerca da determinação do local477. Essa é 

extremamente dificultada no meio imaterial, havendo entraves para a determinação do 

juiz competente para julgar eventuais controvérsias e para a eventual aplicação de regras 

com critério hermenêutico478 ou baseadas no costume. 

Problemas em relação ao local de conclusão contratual surgem apenas quando as 

manifestações de vontade, ou seja, a oferta e a aceitação das partes, não se dão no 

mesmo lugar. Dessa forma, advém a dúvida da lei de qual local deve ser aplicada.  

De acordo com F. C. PONTES DE MIRANDA, no direito brasileiro, o contrato 

forma-se no local da oferta, diferindo-se do momento de conclusão, que ocorre ao tempo 

da aceitação479. O artigo 435 do atual Código Civil brasileiro confirma a exposição do 

autor ao afirmar que “reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto”. 

																																								 																					
476 Textos que tratam apenas da análise do exato momento encontro entre a proposta e a aceitação se 

referem a este como conclusão do contrato. Por exemplo, G. PACIELLO, A conclusão do contrato, in G. 
TEPEDINO; L. E. FACHIM (org.), Doutrinas essenciais – obrigações e contratos, vol. IV, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2011, pp. 87-94. 

477 Cabe destacar que tal tópico não foi detidamente analisado na pesquisa por fugir do seu objeto de 
estudo, e inserir-se principalmente em outra área de especialidade: o Direito Internacional Privado. Destaca-
se que, apesar da visível relação entre o tempo e o local de formação contratual, foi possível tratar 
isoladamente do momento de conclusão do contrato. 

478  Como a aplicação da regra do artigo 1368 do CC italiano que se refere às práticas relacionadas a 
determinado local “le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in 
cui il contratto è stato concluso...”. Disponível [on-line] in: http://www.altalex.com/documents/codici-
altalex/2015/01/02/codice-civile [20.03.2016].  

479 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – direito das obrigações, negócios 
jurídicos bilaterais, T. XXXVIII, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, pp. 143, 144. O autor faz a 
ressalva de que o local do pré-contrato pode não ser igual ao do contrato prometido. Um exemplo dado ao 
autor, que se difere um pouco do tema, mas serve para ilustrá-lo, é de um contrato de compra e venda de um 



	 	 	 98    

 

No caso dos contratos eletrônicos em geral, podem ser considerados dois 

posicionamentos: a vigência da autonomia da vontade das partes para escolher qual lei 

será aplicável ao regimento do contrato; e a obrigatoriedade da aplicação da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tem semelhante posição da relatada 

acima, ou seja, reputa-se constituído o contrato no local em que residir o proponente 

(artigo 9o, parágrafo 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro480).  

Conforme B. MIRAGEM e C. LIMA MARQUES, o entendimento majoritário da 

doutrina brasileira é o segundo, sendo obrigatória a aplicação da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro. No entanto, no que toca aos contratos de consumo, pelo 

fato de o fornecedor ser sempre o proponente, o dispositivo da lei mencionada não 

protegeria o consumidor481.  

Assim, aumentou-se a preocupação e elaboração de normas internacionais para a 

proteção da parte vulnerável, havendo regras específicas acerca do local de conclusão 

contratual no direito do consumidor.  

Pode ser aplicado o artigo 15, parágrafo 4º, da Lei Modelo da Unicitral sobre 

Comércio Eletrônico482, que determina ser a declaração eletrônica expedida no local 

onde o remetente tenha o seu estabelecimento, e recebida no local do domicílio do 

destinatário. Dessa forma, não são considerados os endereços físicos do site ou do 

servidor.  

Partindo assim para o objeto da presente pesquisa, conhecer o momento exato de 

conclusão do contrato é de suma importância.  

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

imóvel sucedido pela transmissão do bem. Enquanto o contrato de compra e venda reputa-se formado no 
local da oferta, a transmissão da posse deve ser considerada no local onde se situa o bem.  

480 A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. 
481 Panorama atual pelos Atualizadores in F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – 

direito das obrigações – negócios jurídicos bilaterais cit. (nota 479 supra), 2012, p. 145.  
482 “Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, a data message is deemed to be 
dispatched at the place where the originator has its place of business, and is deemed to be received at the 
place where the addressee has its place of business. For the purposes of this paragraph: (a) if the originator 
or the addressee has more than one place of business, the place of business is that which has the closest 
relationship to the underlying transaction or, where there is no underlying transaction, the principal place of 
business; (b) if the originator or the addressee does not have a place of business, reference is to be made to 
its habitual residence”. Disponível [on-line] in: http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html [02/04/2015]. 
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De modo geral, pode-se dizer que o contrato conclui-se no momento em que 

ocorre o consenso. O que o determina não é o uso de expressões similares pelas partes, e 

sim a concordância a todos os pontos do contrato considerados essenciais483.  

Conforme visto, o acordo pode ser formado de modo simultâneo, entre pessoas 

presentes, mas também por meio de fases sucessivas, entre pessoas ausentes (inter 

absentes)484. Neste último caso, não há uma uniformidade quanto ao momento exato de 

conclusão do contrato, coexistindo teorias que o definem e chegando a doutrina a 

divergir inclusive sobre qual é o sistema adotado no direito civil brasileiro.  

Essa falta de uniformidade quanto ao momento de conclusão contratual, a saber – 

o direito alemão adota a teoria da receptação, o italiano, a da informação e o brasileiro, a 

da expedição –, pode se mostrar um problema nos contratos eletrônicos (entre ausentes) 

internacionais sem uma cláusula que o determine (com o detalhe de que a cláusula não 

pode ser prejudicial ao consumidor aceitante).  

O presente capítulo, então, não tratará dos requisitos para a proposta tornar-se 

vinculante, isso porque tal análise já foi realizada quando da exposição da formação do 

contrato mediante oferta e aceitação. Estudar-se-á o momento em que o proponente não 

pode mais retirar a proposta sem que fique sujeito ao pagamento de perdas e danos, 

principalmente no contrato entre ausentes. 

 Para demonstrar a importância de aprofundar o estudo de tal tema, pode-se 

imaginar uma compra e venda travada por e-mail. Geralmente, o preço pago pelas 

mercadorias é determinado no momento da conclusão contratual. Isso significaria o 

momento da aceitação, caso se tratasse de contrato entre pessoas presentes. No entanto, 

no contrato mediante e-mail, o que ocorre se entre o envio da aceitação e sua chegada 

cair a conexão e o e-mail nunca chegar ao proponente? 

 

4.1. Conclusão do contrato entre pessoas presentes 
 

Os contratos entre pessoas presentes não apresentam grandes discussões quanto à 

sua formação, pois ela ocorre quando as vontades se cruzam, ou seja, quando a proposta 

																																								 																					
483 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – negócios jurídicos bilaterais cit. (nota 

479 supra), p. 142.  
484 Os contratos entre presentes e entre ausentes são também chamados, respectivamente, de 

contratos de formação instantânea e contratos de formação prolongada. 
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é aceita. Pelo fato de cada contratante ter contemporaneamente conhecimento da 

declaração do outro e da conclusão do contrato, a formação inter praesentes assegura 

maior satisfação do interesse de ambos declarantes, o que não ocorre imediatamente no 

contrato entre ausentes. 

Nesse sentido, quando a troca da proposta e da aceitação ocorre através de meios 

de comunicação, exceto aqueles como o telefone e os chats que permitem a imediata e 

direta percepção da declaração de vontade alheia, sempre uma das partes poderá, por 

certo tempo, permanecer sem saber a respeito da conclusão do contrato e do vínculo que 

dela deriva. Dessa forma, parece ilusório, nos contratos entre ausentes, a plena 

satisfação da regra que determina que um sujeito não pode permanecer voluntariamente 

obrigado sem possuir a consciência da existência do vínculo485. 

 Porém, é pertinente a seguinte pergunta: nos contratos entre pessoas presentes, 

basta que a resposta do aceitante seja feita ou deve além disso o proponente entender 

efetivamente o conteúdo da mensagem?  

 De acordo com A. P. GAMBOGI CARVALHO, no direito brasileiro não há nenhuma 

determinação consistente a respeito, mas com base no direito alemão, é possível 

responder a questão acima. Se a declaração de vontade é corpórea, por exemplo, feita 

por escrito, perfaz-se o contrato com a entrega pessoal da resposta. No entanto, se ela é 

não corpórea, é preciso que o proponente conheça realmente seu conteúdo, aplicando-se, 

nesse último caso, a teoria da cognição486, que nos contratos entre ausentes não é usada, 

em regra, pelo direito alemão, o que será visto posteriormente. 

 No âmbito digital, por exemplo nos chats, se as partes trocarem mensagens por 

escrito, elas são consideradas corpóreas, mas no caso de se comunicarem através de 

vídeo ou por mensagens de voz, são incorpóreas487. Aplica-se assim a mesma regra 

mencionada acima488.  

																																								 																					
485 A. D’ANGELO, Proposta e accettazione cit. (nota 138 supra), pp. 108, 109. O autor destaca que a 

regra mencionada está na Relazione al Re (n. 70), da seguinte forma: “non si può ammetere che un soggetto 
resti volontariamente obbligato senza avere la coscienza dell’esistenza del vincolo”.  

486 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração cit. (nota 98 supra), pp. 95, 96. Segundo a autora, a 
exigência do efetivo conhecimento do conteúdo pelo destinatário de uma declaração de vontade não corpórea 
no caso de contrato entre pessoas presentes tem “o fim de diminuir a insegurança quanto ao conteúdo da 
mensagem não corpórea e de repartir os riscos da sua perda ou modificação com mais equidade”. 

487 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração cit. (nota 98 supra), p. 96.  
488 No caso das mensagens escritas, mesmo que não tenha havido a entrega de um documento 

palpável, elas ficam armazenadas, e podem ser relidas, não havendo a necessidade de diminuir a insegurança 
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Dessa forma, conclui-se que os contratos entre presentes formam-se pela 

aceitação imediata da oferta por parte do destinatário489. A instantaneidade da percepção 

do proponente de que houve a aceitação do oblato é a principal característica de tais 

contratos, que se assim não fossem, seriam considerados entre ausentes.  

Nesse sentido, o artigo 428, inciso I, CC, reza que “deixa de ser obrigatória a 

proposta se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita”; também o 

artigo 974 do Código Civil argentino, por exemplo, dispõe que a oferta feita a uma 

pessoa presente ou a formulada por um meio de comunicação instantâneo, sem a fixação 

de prazo, somente pode ser aceita imediatamente. 

Então, no que diz respeito ao contrato eletrônico “entre presentes”, não há 

dúvidas acerca do momento de sua conclusão. Ocorrendo a aceitação em tempo real e de 

forma interativa, e havendo a sua leitura ou visualização pelo proponente, 

imediatamente está formado o contrato.  

 

4.2. Conclusão do contrato entre pessoas ausentes 
 

No presente item considerar-se-á como contratos entre ausentes aqueles que 

ocorrem mediante comunicação indireta, por exemplo, por meio de carta ou pela via 

telemática. Serão expostas as teorias doutrinárias acerca do momento exato de 

conclusão contratual entre pessoas ausentes, por meio da proposta e da aceitação, ou 

seja, quando há o encontro de tais manifestações de vontade.  

De acordo com F. C. PONTES DE MIRANDA, o abandono da concepção do contrato 

como um todo orgânico, e o seu entendimento como a composição de dois negócios 

(oferta e aceitação), contribuíram com a possibilidade da tutela dos contratos entre 

ausentes490, e também com a precisão de seu momento de formação.  

Deve-se abrir um parêntese para notar que o instante em que ocorre a formação 

do contrato difere-se, em um primeiro momento, daquele em que a oferta se torna 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

do destinatário, sendo então suficiente que a mensagem entre na esfera do domínio do destinatário para 
formar o contrato.  

489 ROSANA M. STIGLITZ, Contratos celebrados por medio de computadoras, in R. S. STIGLITZ, 
Contratos teoría general - I, Buenos Aires, Depalma, 1990, p. 226. 
490 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – negócios jurídicos, cit. (nota 333 supra), p. 208. 
Segundo o autor, “para o direito romano, o contrato era algo de todo orgânico, que se não podia cindir, que 
só se dava como todo. (…) Tudo se passava entre presentes. (…) O direito comum desenvolveu a técnica dos 
contratos entre ausentes, começando a separar os dois negócios, o da oferta e o da aceitação”.  
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vinculante. Por exemplo, no direito brasileiro, para a proposta tornar-se eficaz, 

prevalece que, por ser uma declaração de vontade receptícia, deve chegar ao 

destinatário491. Mas o contrato considera-se formado no momento da expedição da 

resposta do aceitante, conforme o caput do artigo 434 do Código Civil.  

O mesmo pode ser dito a respeito da aceitação, que por ser também uma 

declaração de vontade receptícia, só produz efeitos com a sua chegada. De acordo com 

F. C. PONTES DE MIRANDA, basta a chegada, não sendo necessário que o proponente 

tome conhecimento do conteúdo da resposta, o que se difere do contrato entre 

presentes492.   

Assim, se a aceitação não atingir, de modo algum, o proponente, o contrato não 

se formará. Tal afirmação aparenta certa contrariedade com o mencionado momento em 

que deve ocorrer a conclusão contratual no sistema brasileiro, mas a doutrina expõe que 

não o é. Será visto que, na realidade, a “teoria da expedição implica uma fixação 

retroativa do momento da conclusão contratual” 493. 

É possível evidenciar que a doutrina e diversos sistemas jurídicos divergem 

quanto à delimitação do momento de formação do contrato eletrônico. Assim, 

primeiramente, as teorias serão conceituadas com base em doutrinas e códigos que, em 

regra, definiram-nas tendo como pressuposto contratos entre ausentes, mas tratados no 

meio material, como aqueles por carta. Depois de analisadas, salientando-se diferentes 

ordenamentos jurídicos que as adotam, principalmente o brasileiro, será discutido seu 

cabimento no âmbito dos contratos eletrônicos.  

 

4.2.1. As teorias da declaração, expedição, conhecimento e recepção 

 
No presente item serão expostas as várias concepções acerca da formação do 

contrato entre ausentes no meio material, ou seja, concepções estas formadas na época 

em que comunicações contratuais demoravam um tempo significativo para serem 

																																								 																					
491 Por exemplo, um e-mail “é tido como chegado quando ele é armazenado no sistema postal 

eletrônico do destinatário e se encontra disponível para acesso, podendo ser lido a qualquer momento”. Cf. 
A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração cit. (nota 98 supra), p. 106.  

492 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – negócios jurídicos, cit. (nota 333 
supra), p. 495. 

493 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração cit. (nota 98 supra), p. 111. 
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recebidas, feitas, por exemplo, por meio do correio. Posteriormente, verificar-se-á se é 

possível serem aplicadas da mesma forma na Internet e qual seria a melhor solução.  

 Conforme S. RODRIGUES, há duas principais teorias ou sistemas, com 

subdivisões494 acerca do momento de formação dos contratos entre ausentes: a da 

cognição e da agnição, sendo esta subdividida em teoria da declaração propriamente 

dita, da expedição e da recepção. E. GIANTURCO, autor do final do século XX, 

determinou que seriam, na realidade, três teorias: da manifestação ou declaração; da 

percepção (percezione); e do recebimento 495 . Adotou-se, no presente trabalho, a 

primeira divisão.  

 A teoria da informação, também chamada de teoria da cognição ou do 

conhecimento, ou da percepção, impõe dois requisitos para que se configure a formação 

do contrato: a chegada da resposta do aceitante ao proponente e o conhecimento de seu 

conteúdo.  

Essa corrente impossibilita que haja a vinculação de um indivíduo a um contrato 

sem que ele saiba, já que antes de o proponente ler a carta ou telegrama do aceitante, 

não estará o contrato concluído496 . No entanto, tem como ponto negativo a sua 

inexatidão, uma vez que é muito difícil delimitar o tempo exato em que o contrato se 

torna perfeito, ficando à mercê do proponente decidir quando quer conhecer o conteúdo 

da resposta497.  

Por outro lado, na teoria da recepção, o contrato se forma quando o proponente 

recebe a resposta do aceitante498, podendo ser inclusive tratada como uma variante da 

teoria da cognição499, por preencher o seu primeiro requisito: a chegada da declaração 

ao proponente. 

A chegada da mensagem é considerada abstratamente o momento em que o 

destinatário pode conhecer, em normais circunstâncias, o teor da declaração500. Isso não 

																																								 																					
494 S. RODRIGUES, Direito cit. (nota 235 supra), p. 76. Também cita-se O. GOMES, Contratos cit. 

(nota 215 supra), p. 83. Conforme os autores, existem os sistemas da informação ou cognição e o da 
declaração ou agnição. Este último se divide em três, conforme será estudado: declaração propriamente dita, 
expedição e recepção.  

495 E. GIANTURCO, Diritto delle obbligazioni cit. (nota 15 supra), p. 101.  
496 O. GOMES, Contratos cit. (nota 215 supra), p. 83.  
497 P. S. ELIAS, Contratos eletrônicos e a formação do vínculo, São Paulo, Lex Editora, 2008, p. 177.  
498 P. S. ELIAS, Contratos cit. (nota 497 supra), p. 179.  
499 O. GOMES, Contratos cit. (nota 215 supra), p. 84. 
500 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração cit. (nota 98 supra), p. 93.  
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significa, no entanto, que seja necessário o efetivo acesso e ciência do seu teor para a 

proposta tornar-se vinculante e para o contrato ser formado.  

Assim, a fundamental diferença entre as teorias da cognição e da recepção está 

presente no conhecimento do conteúdo da mensagem recebida. Enquanto na última 

teoria este não é necessário, exigindo-se apenas a sua entrega à parte contrária, na 

primeira, ele é essencial.  

Ressalta-se, todavia, que a diferença entre a teoria da informação ou cognição e a 

teoria da recepção só é relevante, no meio material, nos contratos efetuados por meio de 

carta ou telégrafo. Isso porque, caso o contrato seja concluído entre ausentes, por meio 

de um mensageiro (nuntius), a declaração da aceitação é recebida pelo proponente no 

mesmo momento em que há o conhecimento de seu conteúdo501.   

Já a teoria da declaração propriamente dita, ou da simples declaração, não possui 

interesse prático502, portanto, não costuma estar presente nas legislações. Ela reputa 

concluído o contrato quando ocorre declaração de vontade de aceitar a proposta, não 

dependendo da sua chegada ao proponente ou conhecimento, por este, de seu 

conteúdo503.  

Apesar de fazer sentido, por considerar que o contrato se forma com a 

externalização de vontade, da mesma forma que a teoria da cognição, a teoria da 

declaração propriamente dita também é inexata, restando evidente a dificuldade em 

determinar o momento preciso em que a manifestação de vontade ocorreu504. Mas em 

vez de dar livre-arbítrio ao proponente, concede-o ao aceitante, que será o único a 

conhecer se concluiu ou se desfez o contrato505. Nessa corrente não há propriamente o 

encontro das vontades das partes, já que a informação da resposta não é requisito para 

formar-se o contrato.  

Por último, resta conceituar a teoria da expedição, também chamada de “mailbox 

rule” ou “posting rule”. Como o seu próprio nome diz, o contrato torna-se perfeito no 

momento em que é expedida a resposta pelo aceitante. A partir desse momento, ele não 

																																								 																					
501 E. GIANTURCO, Diritto delle obbligazioni cit. (nota 15 supra), p. 101.  
502 De acordo com S. RODRIGUES, Direito civil cit. (nota 393 supra), p. 76, “a carta, a despeito de 

escrita, não terá nenhuma eficácia antes de expedida”.  
503 O. GOMES, Contratos cit. (nota 215 supra), p. 83. 
504 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 116 supra), p. 36. 
505 O. GOMES, Contratos cit. (nota 215 supra), p. 84. 
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pode mais se arrepender506, não ficando, então, ao seu bel-prazer a possibilidade de 

desfazer o acordo, fato em que ocorre no caso da teoria da declaração propriamente dita. 

Porém, possui desvantagens, como a possibilidade da carta que continha a mensagem 

ser extraviada, destruindo um contrato que se tornaria perfeito507. 

Cabe observar que os contratos com obrigações apenas do proponente e os que 

admitem execução anterior da resposta do aceitante, mesmo se entre ausentes, não se 

sujeitam às teorias explanadas acima, já que não há dúvidas quanto ao momento de sua 

formação508. 

Por exemplo, o BGB, no começo do parágrafo 151, determina que um contrato 

passa a existir por meio da aceitação da proposta sem que o ofertante precise ser 

notificado da aceitação, se tal declaração não é esperada de acordo com a prática 

costumeira, ou se o ofertante assim determinou509. Também o artigo 432 do Código 

Civil brasileiro reza que “se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação 

expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não 

chegando a tempo a recusa”. 

No mesmo sentido, o Código Civil italiano, em seu artigo 1.327, quando dispõe 

sobre a execução do contrato antes da resposta do aceitante, determina que sempre que a 

prestação deve ser executada sem uma resposta prévia, o contrato é concluído no tempo 

e no local em que teve início a sua execução. E, nesse caso, o aceitante deve avisar 

prontamente a outra parte de que foi iniciada a execução510.  

 
4.2.2. A aplicação das teorias no meio material 

 

																																								 																					
506 S. RODRIGUES, Direito civil cit. (nota 393 supra), p. 76. Deve ser lembrado que se está no 

presente item tratando da aplicação das teorias no meio material. Assim, por meio da teoria da expedição, o 
aceitante não pode mais desistir do contrato a partir do momento em que envia sua resposta ao proponente. Já 
no contrato eletrônico de consumo feito em websites mediante cliques, deve ser concedido um prazo para que 
o consumidor possa se arrepender.  

507 O. GOMES, Contratos cit. (nota 215 supra), p. 84. 
508 E. GIANTURCO, Diritto delle obbligazioni cit. (nota 15 supra), pp. 104, 105.  
509 “Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande, ohne dass die Annahme dem 

Antragenden gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung nach der Verkehrssitte nicht 
zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat...”  

510 “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione 
debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto 
inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in 
mancanza, è tenuto al risarcimento del danno”. 
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S. RODRIGUES expõe que a discussão do momento de formação nos contratos 

entre ausentes perdeu parte de sua qualidade em virtude da melhora dos meios de 

comunicação511, no entanto, demonstrar-se-á que tal afirmação não é verdadeira. 

O direito civil alemão512, no parágrafo 130 do BGB, trata da eficácia de uma 

declaração de vontade a uma pessoa ausente. Menciona, em seu início, que uma 

declaração de vontade torna-se eficaz quando ocorre a sua chegada à outra parte 

ausente513. Assim, a proposta se torna vinculante quando as mensagens atingem a esfera 

jurídica do destinatário, aplicando-se o mesmo à aceitação.  

Adota-se portanto a teoria da recepção, chamada pela doutrina alemã de 

Empfangstheorie, que pode ser depreendida por extensão do parágrafo supramencionado 

e percebida no item 2 do parágrafo 147, ao afirmar que uma oferta feita a uma pessoa 

que é ausente pode ser aceita apenas até o instante em que se espera receber a resposta, 

sob normais circunstâncias514.  

Em tal sistema, de acordo com o primeiro dispositivo citado, basta a 

possibilidade de conhecimento por parte do destinatário para que o proponente não 

possa, por determinado período, revogar livremente a sua oferta, e no caso da formação 

do contrato, se houver a aceitação, basta que o proponente tenha condições de acessar a 

resposta para que estejam vinculadas ambas as partes. 

O novo Código Civil argentino (Ley 26.994), vigente a partir de 1o de agosto de 

2015, acolhe expressamente a teoria da recepção, no artigo 971, mencionando que “los 

contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta...”, e no artigo 

980 ao afirmar que a aceitação torna perfeito o contrato entre ausentes “si es recibida 

por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta”. 

O sistema argentino mudou de posição, porque no código anterior filiava-se à 

teoria da expedição, conforme redação do artigo 1154: “la aceptación hace sólo perfecto 

el contrato desde que ella se hubiese mandado al proponente”, que se misturava com 

																																								 																					
511 S. RODRIGUES, Direito cit. (nota 235 supra), p. 75.  
512 E de acordo com F. GALGANO, outros países germânicos (Il contratto cit [nota 155 supra], p. 

132). Também pode-se afirmar que a Bélgica adota a teoria da recepção (R. RODIERE (org.), Harmonisation 
du droit des affaires dans les pays du marche commun - La formation du contrat, Paris, Pedone, 1976, p. 55). 

513 “Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen 
Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht”.  

514 “Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenommen werden, 
in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen erwarten darf”.  
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caracterísiticas da teoria da informação, presentes nos artigos 1149 e 1155515 (por causa 

dessa atenuação, alguns autores, como S. RODRIGUES, chegaram a afirmar que a 

Argentina adotava a teoria da informação516).  

Os códigos peruano, espanhol, suíço, italiano, entre outros, são adeptos do 

princípio da cognição, em que o vínculo contratual se aperfeiçoa no tempo em que o 

proponente conhece o conteúdo da vontade do aceitante517.  

Assim determina o artigo 1373 do Código Civil peruano: “o contrato encontra-se 

perfeito no momento e no lugar em que a aceitação é conhecida pelo proponente”518. 

Também o Código Civil espanhol, na primeira parte, artigo 1262, reza que “o 

consentimento se manifesta pelo concurso da oferta e da aceitação sobre a coisa e a 

causa que há de constituir o contrato”519.  

Por sua vez, a primeira parte do artigo 1326 do Código Civil italiano determina 

que “o contrato é concluído no momento em que aquele que fez a proposta toma 

conhecimento da aceitação da outra parte”520. 

No entanto, a teoria da cognição foi mitigada no sistema italiano, já que a sua 

adoção pura e simples apresentaria o inconveniente de o proponente poder, por 

exemplo, diante de um possível aumento de preço, opor que não leu a carta e por isso 

																																								 																					
515 ROSANA M. STIGLITZ, Contratos celebrados por medio de computadoras cit. (nota 489 supra), p. 

225. 
516 S. RODRIGUES, Direito cit. (nota 235 supra), p. 76. 
517 De acordo com o artigo 1.326, primeira parte do Código Civil italiano, “il contratto è concluso 

nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”. O artigo 1.262 
do Código Civil espanhol determina que “...hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la 
aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación...”, no entanto, no âmbito dos 
contratos eletrônicos, o Código Civil espanhol admite a teoria da expedição, o que será visto posteriormente. 

518 “El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptacion es conocida por el 
oferente”. 

519 O inteiro teor do artigo determina que: “el consentimiento se manifiesta por el concurso de la 
oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. 
Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el 
oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar 
a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. 
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta 
la aceptación”. 

520  “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza 
dell'accettazione dell'altra parte”. De acordo com A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, o legislador então 
estabelece que o contrato se considera concluído no momento do conhecimento da aceitação. Segundo os 
autores, este é o critério mais coerente, já que não se pode verificar uma fusão de vontades se ambas as partes 
não possuem o conhecimento de suas declarações (Manuale cit. [nota 117 supra], p. 494). 
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não teve o conhecimento da aceitação521. Assim, para evitar tal situação, o sistema 

introduziu a teoria da recepção no artigo 1335522.    

Tal dispositivo excepciona a teoria da cognição, quando afirma que a proposta, a 

aceitação, a revogação e qualquer outra declaração de vontade se reputam conhecidas no 

momento em que atingem o endereço do destinatário523. Segundo ordenamento jurídico 

italiano, a declaração de vontade só não se reputará conhecida se o receptor conseguir 

provar que, sem sua culpa, apesar do recebimento da mensagem, foi impossibilitado o 

seu conhecimento524. O conhecimento (conoscenza) efetivo da aceitação é substituíto 

pela possibilidade do conhecimento (conoscibilità); e é imposto ao proponente, caso não 

queira se vincular, o ônus de provar que a aceitação, apesar de ter atingido o seu 

endereço, foi por ele, sem culpa, ignorada525. 

Então, na Itália é adotado, na realidade, um esquema duplo, com duas variantes: 

o conhecimento da aceitação e a sua recepção526. De acordo com A. D’ANGELO, o 

binômio do sistema italiano permite um equilíbrio entre os interesses das partes não 

existente em nenhuma das teorias quando aplicadas de maneira unitária. A teoria da 

recepção comprometeria os interesses do proponente, que se vincularia sem saber, e, por 

outro lado, a da cognição prejudicaria o aceitante, entendendo o legislador que a melhor 

solução seria mesclar ambas teorias527.  

O supracitado “endereço” do destinatário é considerado o seu domicílio ou 

residência, ou também o lugar que está na sua esfera de controle e aparenta ser apto para 

garantir o recebimento e a verificação do conteúdo do ato, sem impor qualquer despesa. 

No direito italiano, no que concerne à contratação mediante carta, o declarante não tem 

																																								 																					
521 A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale cit. (nota 117 supra), p. 494.  
522 G. ALPA, Corso di diritto contrattuale cit. (nota 242 supra), p. 24. 
523 Tal presunção está baseada no fato de que, se o ofertante comporta-se como um “bonus pater 

familias”, possui o costume de tomar conhecimento dos documentos que a ele são dirigidos, 
consequentemente, a chegada da aceitação em seu endereço o coloca em uma situação esperada que depende 
unicamente de sua vontade e diligência (F. MESSINEO, Enciclopedia del diritto, vol. IX, Torino, Giuffrè, 
1961, p. 870). 

524  Artigo 1335 do Codice civile: “la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra 
dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono 
all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne 
notizia”. 

525 F. GALGANO, Il contratto cit. (nota 155 supra), p. 135, com a seguinte redação: “la conoscenza 
effettiva dell’accetazione è così sostituita dalla sua conoscibilità; ed è imposto al proponente l’onere di 
provare che l’accettazione, sebbene giunta al suo indirizzo, è stata da lui incolpevolmente ignorata”.  

526 V. ROPPO, Il contratto cit. (nota 156 supra), p. 100.  
527 A. D’ANGELO, Proposta e accettazione cit. (nota 138 supra), p. 111. 
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o ônus de provar o recebimento da carta em si pelo destinatário, mas apenas a chegada 

do correio no endereço indicado528.  

Por exemplo, uma carta expedida pelo correio com a garantia deste de que 

atingirá o seu destino (lettera raccomandata) é prova certa de que ela chegou, não 

precisando do aviso de recebimento para comprovar a entrega529.  

Já a prova contrária, por parte do destinatário, de que apesar do recebimento, sem 

sua culpa, a resposta teve de ser ignorada, é extremamente difícil. Isso porque o 

destinatário deve superar a presunção do conhecimento provando encontrar-se na 

impossibilidade de ciência da declaração, ou seja, deve demonstrar que algo excepcional 

e estranho à sua vontade ocorreu530.  

Analisando o sistema brasileiro, ressalta-se que o CC parece contraditório ao 

escolher adotar a teoria da expedição, pois dispõe que “os contratos entre ausentes 

tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida”, mas, ao mesmo tempo, afirma 

que se considera “inexistente a aceitação, se antes dela ou com ela chegar ao proponente 

a retratação do aceitante”. 

Então, por meio de preliminar leitura, depreende-se que o código adotou, 

expressamente, no caput do artigo 434, a teoria da expedição, no entanto, de forma 

concomitante, aparenta ser filiado à teoria da recepção ao mencionar, no artigo 433, que 

a retratação do aceitante só ocorre caso atinja o proponente antes ou simultaneamente 

com a manifestação de aceitação. Parece que a aceitação deve chegar ao proponente 

para que o vínculo contratual se torne obrigatório, pendendo o sistema, nesse momento, 

para a teoria da recepção.  

A doutrina majoritária resolve tal descompasso ao determinar que o Código Civil 

brasileiro adotou a teoria da expedição. Para corroborar com a posição do CC, cita-se o 

revogado artigo 127 do Código Comercial (Lei n. 556 de 25 de junho de 1850), cuja 

redação era: “os contratos tratados por correspondência epistolar reputam-se concluídos 
																																								 																					

528 F. GALGANO, Il contratto cit. (nota 155 supra), p. 135. 
529 Afirmação baseada na jurisprudência italiana, julgado da Corte de Cassação (Cassazione Civile, 

sez. II, sentenza 24 luglio 2007, n. 16327), afirma que só é possível a lettera raccomandata constituir prova 
da entrega da carta quando presente a regularidade no serviço postal. Disponível [on-line] em: 
http://www.altalex.com/documents/massimario/2007/09/10/raccomandata-prova-certa-avviso-di-
ricevimento-necessita-insussistenza 

530 F. GALGANO, Il contratto cit. (nota 155 supra), p. 135. O autor, citando julgado de 1985 da Corte 
de Cassação, coloca como exemplo de tal prova as seguintes hipóteses: “la forzata lontananza in luogo non 
conosciuto o non raggiungibile, che non è configurabile nell’ipotesi in cui non rimanga interrotto in modo 
assoluto il collegamento... del soggetto con il detto luogo di destinazione di quella dichiarazione”.  
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e obrigatórios desde que o que recebe a proposição expede carta de resposta, aceitando o 

contrato proposto sem condição nem reserva; até este ponto é livre retratar a proposta; 

salvo se, o que a fez, houver comprometido a esperar a resposta, e a não dispor do 

objeto do contrato senão depois de rejeitada a sua proposição, ou até que decorra o 

prazo determinado”. 

Na verdade, adota-se a teoria da expedição, mas com mitigações. O que faz o 

artigo 433 do Código Civil é excepcionar tal teoria, no que diz respeito ao direito do 

arrependimento do aceitante. Pode o aceitante desistir até a chegada de sua declaração 

de vontade ao proponente, em momento então posterior à normal formação 

contratual531. No caso citado, portanto, mesmo expedida a aceitação, o contrato não se 

forma se antes dela ou, simultaneamente, chegar a declaração de desistência. 

Entre o momento da expedição e a chegada da aceitação pode haver, portanto, a 

chegada da retratação, fazendo com que aceitação seja considerada inexistente, nos 

termos do artigo 433, CC. O termo “inexistente” é discutido na doutrina, pois seria mais 

lógico pensar que a aceitação é existente, válida, eficaz mas sujeita a uma condição 

resolutiva.  

Mas, acatando os termos da lei, de maneira que a aceitação, no caso, nem 

passaria pelo plano da existência, na verdade existindo de fato, mas não juridicamente, 

pode-se dizer que é uma declaração provisória, aparente. Outra consequência 

terminológica do dispositivo é que não se pode falar que a aceitação foi “revogada” caso 

a retratação chegue antes ou simultaneamente a ela, pois é revogado apenas o que já 

existe, é válido e eficaz no mundo jurídico532. 

Como observação, cabe citar que existem outras exceções à corrente da 

expedição, presentes nos incisos II e III do artigo 434 do Código Civil brasileiro. De 

acordo com o inciso II, pode o proponente se comprometer a esperar a chegada da 

resposta. Nesse caso, a formação dar-se-á no instante da chegada, adotando-se, então, a 

teoria da recepção.  

Entretanto, para C. P. UBALDINO MIRANDA, o contrato, no caso do inciso II, não 

se forma quando da recepção da resposta e sim do conhecimento dela pelo proponente. 

Discorre tal autor que não é usada a teoria da recepção nessa exceção, e sim a teoria da 
																																								 																					

531 S. RODRIGUES, Direito cit. (nota 235 supra), p. 77.  
532 C. P. UBALDINO MIRANDA, Comentários ao Código civil – dos contratos em geral, v. 5, São 

Paulo, Saraiva, 2013, pp. 180, 181.  
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cognição, pois “se o proponente comprometeu-se a esperar a resposta é porque não quis 

submeter-se à situação de incerteza de saber se a aceitação foi ou não expedida a 

tempo”, não havendo retratação533.  

Logicamente, na hipótese tratada, o contratante não é obrigado a esperar para 

sempre, podendo ser utilizada a regra do artigo 428, II do Código Civil, na medida em 

que reza não ser obrigatória a proposta “se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver 

decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente”. 

Esse tempo suficiente pode ser visto como um período razoável para o aceitante refletir 

e tomar uma decisão, misurado caso a caso534. 

O inciso III trata da hipótese de a resposta não chegar no prazo convencionado.  

W. B. MONTEIRO, S. RODRIGUES, dentre outros, sustentam que a exceção do 

inciso III é inútil535 ou confusa536. C. BEVILAQUA defende que, como o Brasil adota a 

teoria da expedição, e neste momento o contrato se forma, caso expedida no prazo, a 

aceitação deveria ser tempestiva, salvo se o proponente tiver se obrigado a aguardá-la, 

hipótese que já se insere na exceção do inciso II. Por sua vez, J. X. CARVALHO DE 

MENDONÇA é contrário à disposição referida, pois não se pode presumir a assunção, 

pelo proponente, do compromisso de esperar a chegada da resposta além do prazo. 

Por último, cita-se C. P. UBALDINO MIRANDA, que também é contrário ao 

disposto no inciso III. Afirma que “se o proponente fixou um prazo para resposta não 

faria sentido que, ao mesmo tempo, se obrigasse a esperar por ela; se o fizesse, nenhum 

sentido teria a designação do prazo”. Além disso, reforça ser o momento de expedição o 

de formação do contrato. Esse é determinado não pelas partes, mas pela lei, salvo nos 

casos de aceitação tardia expedida fora do prazo.  

No caso do inciso III, ocorre a aceitação tardia mas expedida dentro do prazo e 

recebida fora do prazo. Nesse caso, deve o proponente, protegendo a legítima 
																																								 																					

533 C. P. UBALDINO MIRANDA, Comentários ao Código Civil – dos contratos em geral, v. 5, São 
Paulo, Saraiva, 2013, p. 184). Também segue a mesma opinião J. M. DE CARVALHO SANTOS, Código civil 
brasileiro interpretado, v. 15, 2a ed., Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1937, p. 124. 

534 C. P. UBALDINO MIRANDA, Comentários cit. (nota 533 supra), p. 187. E de acordo com o autor, o 
caso do inciso II também é uma hipótese de aceitação tardia: “a aceitação não deixa de ser tardia porque o 
proponente se obrigou a esperar pela resposta, porque se assim não fosse o proponente poderia ter de esperar 
indefinidamente, ou por prazo indeterminado. E certamente não é este o espírito da lei”.  

535 S. RODRIGUES, Direito cit. (nota 235 supra), p. 77.  
536 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração cit. (nota 98 supra), p. 111. A autora menciona que a 

leitura do art. 434, III (na época art. 1086, III, do Código Civil de 1916) “não deixa clara a consequência da 
chegada tardia da aceitação, se o contrato não se conclui em absoluto ou se ele se forma não mais no instante 
em que a aceitação é expedida, mas no momento em que ela chega ao proponente”.  
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expectativa do aceitante, a este informar imediatamente que o contrato não se concluiu, 

sob pena de perdas e danos537. Caso o proponente, mesmo diante de tal aceitação tardia, 

ainda quisesse contratar, ele não seria obrigado a notificar o aceitante, porque este já 

estaria esperando a formação do contrato538.  

Por outro lado, J. M. DE CARVALHO SANTOS, no entanto, discorda, considerando 

útil o disposto em tal inciso. O autor afirma que o dispositivo define que se houver um 

prazo determinado para o recebimento da aceitação pelo proponente, a sua simples 

expedição não teria o condão de formar o contrato.539 

Conclui-se que, apesar de a maioria das opiniões trazidas à presente pesquisa 

criticarem o inciso III, parece importante a menção de tal exceção à teoria da expedição 

pelo legislador. Isso porque o dispositivo especifica a que data o termo final do prazo 

deve se referir. Como se adota a teoria da expedição no Brasil, poder-se-ia pensar, 

apesar de absurdo, que a resposta deveria ser enviada dentro do prazo, e não precisaria 

chegar ao proponente em tal período para ocorrer a vinculação das partes ao acordo. 

Assim, certo o legislador ao esclarecer no inciso III que, se o aceitante quer garantir a 

formação do contrato, deve enviar a sua resposta de modo que ela chegue ao proponente 

dentro do período de tempo acordado, formando-se o contrato, nessa hipótese, quando 

do recebimento e não da expedição.  

Segundo A. P. GAMBOGI CARVALHO, essa exceção mencionada não terá tanta 

importância prática nos contratos eletrônicos540, pois, por exemplo, um e-mail chegará 

ao destinatário praticamente no mesmo momento da expedição, devido à alta velocidade 

de transmissão do meio.  

Além do Brasil, também é possível perceber a teoria da expedição ou mailbox 

rule nos Estados Unidos e na Inglaterra e, por solução jurisprudencial, na França541. 

O Código Civil francês não traz uma regra expressa de qual é a teoria adotada, 

havendo, na verdade, uma contrariedade, na medida em que os artigos 932 e 1985 regem 

a questão de maneira diferente. O primeiro trata da doação; reza, em sua segunda parte, 

que ela se torna perfeita não por meio da aceitação e sim da recepção da notificação pelo 

																																								 																					
537 F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado de direito privado – bens, fatos jurídicos cit. (nota 117 

supra), p. 516) qualifica o aviso de recebimento da aceitação tardia como um ato jurídico stricto sensu. 
538 C. P. UBALDINO MIRANDA, Comentários cit. (nota 533 supra), pp. 185, 186. 
539 J. M. DE CARVALHO SANTOS, Código civil cit. (nota 533 supra), p. 124.   
540 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração cit. (nota 98 supra), p. 112. 
541 F. GALGANO, Il contratto cit. (nota 155 supra), p. 131.  
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doador542. Já o artigo 1985, que regula o mandato, filia-se ao sistema da expedição 

(chamado, em francês, de “système de l’émission”)543.  

Assim, a jurisprudência hesitava entre os sistemas da expedição e da recepção, 

com preponderância do segundo544. Para acabar com tal situação de não uniformidade, 

em 1981, a Câmara de Comércio da Corte de Cassação se pronunciou definitivamente 

em favor da teoria da expedição545, mesmo que não sendo a mais usada anteriormente. 

Na ocasião, quando se optou pela teoria da expedição, a Corte teve que analisar a 

situação de uma sociedade que emitiu uma oferta com prazo de trinta dias para ser 

aceita, e o aceitante que emitiu a sua resposta sete dias antes de acabar o prazo. Decidiu-

se que, salvo estipulação contratual contrária, o contrato torna-se perfeito não com a 

recepção da aceitação, mas com a emissão da aceitação546. 

O precedente mais antigo que demonstra ser a Inglaterra adepta da mailbox rule é 

de 1818, sendo conhecido como Adams v. Lindsell. No presente caso, considerou-se que 

o momento de formação do contrato seria a postagem da carta de aceitação na caixa do 

correio e não o seu recebimento pelos ofertantes547.  

Os Estados Unidos, que também adotam a mesma teoria, não fazem a mesma 

exceção à teoria da expedição que realiza o artigo 433 do Código Civil brasileiro. A 

título de recordação, este dispositivo legal opta pela teoria da recepção ao determinar 

																																								 																					
542 Texto original da segunda parte do artigo 932: “L'acceptation pourra être faite du vivant du 

donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, 
à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié”. 

543 F. TERRÉ – P. SIMLER –Y. LEQUETTE, Droit civil cit. (nota 545 supra), pp. 134, 135. No caso da 
segunda parte do artigo 1985, os autores determinam que o fato da aceitação da oferta no mandato poder ser 
tácita e o contrato se formar no dia em que o mandatário cumprir o primeiro ato de execução, mesmo com a 
ignorância do mandante, mostra filiação do dispositivo à teoria da expedição, conforme determina texto 
original: “L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le 
mandataire”.  

544 R. RODIERE (org.), Harmonisation du droit des affaires dans les pays du marche commun - La 
formation du contrat, Paris, Pedone, 1976, p. 41. Também na doutrina preponderava a defesa da adoção da 
teoria da recepção. E. GAUDEMET; J. GAUDEMET; H. DEBOIS, por exemplo, defendiam vivamente a teoria da 
recepção em detrimento da teoria da expedição, pois para os autores, as vontades das partes para formar o 
contrato deveriam ser por elas conhecidas, ou ao menos atingível o seu conhecimento. Como o contrato se 
forma por meio do consentimento das partes, afirma o autor com razão que “n’est pas le concours 
métaphysique de deux volontés dont l’une ignore l’autre; c’est le concours conscient de deux volontés qui 
réciproquement se connaissent” (Théorie générale des obligations, Paris, Sirey, 1965, p. 47). 

545 F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil – les obligations, 6a ed., Paris, Dalloz, 1996, p. 
135. De acordo com os autores, a decisão de 1932 afirmou que “la formation de la promesse est réalisée et le 
contrat rendu parfait par l’acceptation des propositions qui sont faites, dès l’instant où cette acceptation a 
lieu”.  

546 Ibidem, p. 135. 
547 R. ZIMMERMANN, The law of obligations cit. (nota 345 supra), pp. 560, 561.  
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que se considera “inexistente a aceitação, se antes dela ou com ela chegar ao proponente 

a retratação do aceitante”.  

No sistema norte-americano, no caso da aceitação e do arrependimento do 

proponente chegarem ao mesmo tempo, ou mesmo se este chegar antes, reputa-se o 

contrato como formado, atribuindo-se prioridade à aceitação do acordo, mantendo-se a 

filiação à teoria da expedição548. No entanto, é possível, que, no contrato, o ofertante 

determine ser a aceitação válida apenas quando comunicada549. 

Na verdade, segundo A. RAWLS, não haveria um motivo verdadeiramente 

concreto para a adoção da teoria da expedição nos Estados Unidos. Havia um consenso 

de que tanto a teoria da recepção quanto a da expedição poderiam servir para precisar o 

momento de conclusão contratual, sendo a segunda escolhida apenas porque a maioria 

das cortes já estabeleciam a mailbox rule como precedente. Todavia, conforme será 

posteriormente mais bem exposto, a autora afirma que, por causa da proliferação da 

Internet e de outros sistemas de comunicação, há novas razões para a escolha entre 

ambas as teorias, devendo ser, atualmente escolhida, como mais adequada a teoria da 

recepção550.  

Percebe-se então, por meio da breve exposição, que realmente não há 

uniformidade entre ordenamentos jurídicos analisados, muito menos na doutrina. Apesar 

de tal fato, mostra-se uma tendência de uniformização, ao menos no que toca ao 

comércio internacional, à adoção da teoria da recepção.  

Nesse sentido, as diretivas ou princípios Unidroit de 2010 adotam expressamente 

a teoria da recepção, no item 2 do princípio 2.1.6, é estabelecido que “an acceptance of 

an offer becomes effective when indication of assent reaches the offeror”.  

Ademais, cita-se a importante a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos 

de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG), que possui diversos países 

signatários, em seus artigos 15 e 18, item 2, e reza que: 

Artigo 15. “A proposta se torna eficaz quando chega ao      

destinatário”. 

																																								 																					
548 B. H. BIX, Contract law – rules, theory and context, New York, Cambridge University Press, 

2012, p. 21. O autor afirma: “when the two crossed the mail (both the acceptance and the withdrawal having 
been sent before the other had been received), the acceptance was held to take priority”.  

549 B. H. BIX, Contract law cit. (nota 548 supra), p. 52.  
550 A. RAWLS, Contract formation cit. (nota 8 supra), pp. 201-203. 
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Artigo 18 (2) “Tornar-se-á eficaz a aceitação da proposta no momento 

em que chegar ao proponente a manifestação de consentimento do 

destinatário. A aceitação não produzirá efeito, entretanto, se a 

respectiva manifestação não chegar ao proponente dentro do prazo por 

ele estipulado ou, à falta de tal estipulação, dentro de um prazo 

razoável, tendo em vista as circunstâncias da transação, especialmente 

a velocidade dos meios de comunicação utilizados pelo proponente. A 

aceitação da proposta verbal deve ser imediata, salvo se de outro modo 

as circunstâncias indicarem”551. 

A convenção mencionada foi adotada pelo Brasil, no entanto, como já explanado, 

não trata dos contratos de consumo, nem do comércio eletrônico. Assim, cabe analisar 

se a teoria da recepção seria realmente a melhor a ser aplicada ao meio imaterial, 

comparando-a com as outras teorias, principalmente a da expedição.  

 
4.2.3. A aplicação das teorias no meio eletrônico  

 

Como o meio eletrônico é dotado de algumas peculiaridades, é necessário estudar 

como se dá a adaptação das regras tradicionais dos contratos. Pelo fato de o meio ser 

desterritorializado, ou seja, não possuir fronteiras, mostrar-se-ia mais adequado haver 

apenas um momento de conclusão do contrato eletrônico, desconsiderando-se as 

divergências apresentadas entre os ordenamentos jurídicos nacionais.  

No presente item, chegar-se-á à conclusão de que a teoria da recepção é, 

provavelmente, a que melhor se aplicaria para precisar o momento de conclusão dos 

contratos conclusos mediante a troca de e-mails e dos click-wrap agreements.  

 

4.2.3.1. Peculiaridades dos contratos concluídos mediante cliques e por e-mail 

 

Deve-se lembrar que os contratos eletrônicos podem ocorrer entre presentes, 

quando os usuários estão em contato simultâneo, em que a proposta por um deles 

																																								 																					
551 Conforme já mencionado, o Governo brasileiro depositou, em 4 de março de 2013, o instrumento 

de adesão à tal convenção, que entrou em vigor para o Brasil por meio do decreto n. 8.327, de 16 de outubro 
de 2014, disponível [on-line] in: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Decreto/D8327.htm 
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formulada deve ser imediatamente aceita, ou entre ausentes, por exemplo, quando 

celebrados via e-mail, caso em que ambos os usuários não estão ao mesmo tempo 

conectados552.  

Os contratos celebrados mediante cliques (click-wrap agreements) são, de certa 

forma, diversos, não se assemelhando a nenhum contrato à distância antes visto. 

Celebram-se, como dito, de forma praticamente instantânea, possuindo o site hyperlinks 

já configurados para a conclusão do contrato. Assim, em geral, não há um contato direto 

com o fornecedor ou seu representante,  o que diferencia tais contratos daqueles 

travados pelo correio eletrônico.  

 Ademais, alguns autores sustentam que o fato de o consumidor clicar no ícone do 

site do fornecedor (geralmente contendo a frase “eu aceito”, ou disposição similar), com 

o objetivo de concluir o contrato, traduz-se em um comportamento concludente, pois 

não se trataria de uma declaração de vontade expressa propriamente dita. E, caso haja 

esse comportamento, a regra é que o contrato se conclui com o início da sua execução, 

como determina o já mencionado artigo 1327 do Código Civil italiano.  

No entanto, apesar de ser considerado, por alguns autores, como comportamento 

concludente o clique no ícone pelo consumidor, é mais apropriado que a conclusão do 

contrato eletrônico não ocorra em tal momento.  

Isso porque, na realidade, o comportamento de clicar no hyperlink “eu aceito” 

corresponde à própria aceitação, e não realmente a um comportamento que já faz parte 

da execução do contrato. Clicar no ícone “eu aceito” não significa que o contrato estará 

perfeito, mas apenas a manifestação da aceitação. 

Assim, tais contratos não serão tratados como aqueles que se concluem no 

momento de início da execução do comportamento concludente, e sim como aqueles 

que se concluem mediante o encontro da proposta com a aceitação. A execução do ato 

de clicar na verdade não indica a prévia execução do contrato, mas sim, como dito, uma 

declaração de vontade.  

A adoção da concepção de que o contrato se forma quando do clique pelo 

aceitante representaria a filiação à teoria da expedição, o que resultaria em uma posição 

contraditória, pois ver-se-á que a teoria mais apropriada para a formação do contrato 

eletrônico é a da recepção. 
																																								 																					

552 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 116 supra), p. 37.  
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Diante de tal premissa, isto é, de que não será considerado o clique do 

consumidor como um comportamento apto a já gerar a perfeição do contrato, cabe 

analisar o porquê da adoção da teoria da recepção. Mas antes é preciso expor três 

peculiaridades dos click-wrap agreements que geram dúvidas acerca da determinação do 

momento exato de conclusão contratual.  

Resumidamente, a primeira trata da reserva de produtos pelo consumidor por 

alguns minutos, no que é chamado normalmente de “carrinho” ou “cart” ou “shopping 

bag”; a segunda da aprovação do pagamento do preço ou, ao menos, de sua viabilidade; 

e a última da necessidade do envio, pelo fornecedor, de um e-mail confirmando a 

conclusão do contrato. 

O fato de o consumidor colocar um produto no seu “carrinho de compras” 

eletrônico faz com que o produto escolhido seja reservado por alguns minutos, não 

podendo ser vendido para outro indivíduo caso haja, por exemplo, apenas uma unidade 

restante no estoque553.   

Com a inserção virtual do item no carrinho de compras, há, portanto, uma 

proteção ao próprio consumidor, que tem, por instantes, a garantia de disponibilidade do 

bem caso resolva realizar a compra. Pode-se dizer, portanto, que tal reserva não é tida 

como o instante de conclusão do contrato, fazendo parte de uma fase pré-contratual. No 

entanto, não se trata de mera tratativa, mas sim de um pré-contrato, possuindo 

consequências jurídicas caso não seja cumprido.  

A segunda observação diz respeito ao recebimento, pelo proponente, da 

aprovação do pagamento. Geralmente, o fornecedor apenas libera o serviço ou o envio 

do produto com a confirmação do legítimo pagamento ou de sua viabilidade. Esse fato 

pode induzir à ideia de que o momento de conclusão do contrato seria o instante em que 

há a confirmação do pagamento. 

Todavia, o momento de formação do contrato é o da recepção da aceitação do 

consumidor pelo fornecedor, traduzindo-se a confirmação do pagamento ou de sua 

viabilidade em apenas uma condição suspensiva do contrato já concluído.  

Estando o contrato perfeito, o fornecedor aguarda que a operadora do cartão de 

crédito do consumidor aceite a compra a crédito ou que o consumidor pague o boleto 

																																								 																					
553 A questão disponibilidade no estoque foi analisada no item “3.3.1. Oferta ao público, convite a 

ofertar e caráter vinculante da publicidade” 



	 	 	 118    

 

bancário, ou que realize um depósito bancário. Caso isso não ocorra em um prazo 

preestabelecido, o consumidor não terá seu direito adquirido sobre o produto ou serviço, 

conforme determina o artigo 125 do CC: “subordinando-se a eficácia do negócio 

jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o 

direito, a que ele visa”.  

Enfim, analisa-se a terceira peculiaridade dos contratos de consumo feitos 

mediante cliques: o dever do proponente enviar ao aceitante um aviso de que houve a 

recepção da aceitação.  

O aviso de recebimento, geralmente, contém informações acerca das condições 

gerais e particulares do contrato celebrado entre as partes, como informações relativas 

às características essenciais do bem ou do serviço, a indicação detalhada do preço, dos 

meios de pagamento, da possibilidade de o consumidor arrepender-se, dos custos de 

entrega e dos tributos aplicados554. 

O artigo 4o, inciso III, do decreto brasileiro 7.962, de 15 de março de 2013555, 

dispõe que, “para garantir o atendimento facilitado ao consumidor no comércio 

eletronico, o fornecedor deverá: confirmar imediatamente o recebimento da aceitação da 

oferta”. Também vale citar o artigo 1.347 do Código Civil peruano, que determina ser a 

recepção da declaração contratual presumida quando o remetente receber o aviso de 

recebimento556. 

A diretiva europeia mais importante no âmbito da formação do contrato 

eletrônico de consumo (diretiva 2000/31/CE) determina, em seu artigo 11, a 

obrigatoriedade do envio do aviso de recebimento nos contratos de consumo e o 

momento em que ela é considerada recebida pelo consumidor557: 

“1. Os Estados-Membros assegurarão, salvo acordo em contrário das 

																																								 																					
554 G. PERLINGIERI, Il tempo e il luogo di perfezionamento del contratto telematico cit. (nota 335 

supra), p. 292. 
555 Esse decreto do Poder Executivo regulamenta o Código de Defesa do Consumidor brasileiro (Lei 

nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico. Disponível 
[on-line] em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm 

556 “Articulo 1374. Conocimiento y contratacion entre ausentes - La oferta, su revocacion, la 
aceptacion y cualquier otra declaracion contractual dirigida a determinada persona se consideran 
conocidas en el momento en que llegan a la direccion del destinatario, a no ser que este pruebe haberse 
encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad de conocerla. Si se realiza a traves de medios electronicos, 
opticos u otro analogo, se presumira la recepcion de la declaracion contractual, cuando el remitente reciba 
el acuse de recibo” (grifei). 

557 O texto se encontra na versão portuguesa de Portugal, disponível [on-line] em http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0031 
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partes que não sejam consumidores, que, nos casos em que o 

destinatário de um serviço efectue a sua encomenda exclusivamente 

por meios electrónicos, se apliquem os seguintes princípios: 

- o prestador de serviços tem de acusar a recepção da encomenda do 

destinatário do serviço, sem atraso injustificado e por meios 

electrónicos, 

- considera-se que a encomenda e o aviso de recepção são recebidos 

quando as partes a que são endereçados têm possibilidade de aceder a 

estes. 

2. Os Estados-Membros assegurarão, salvo acordo em contrário das 

partes que não sejam consumidores, que o prestador de serviços ponha 

à disposição do destinatário do serviço os meios técnicos adequados, 

eficazes e acessíveis, que lhe permitam identificar e corrigir erros de 

introdução antes de formular a ordem de encomenda. 

3. O n. 1, primeiro travessão, e o n. 2 não são aplicáveis aos contratos 

celebrados exclusivamente por correio electrónico ou outro meio de 

comunicação individual equivalente”. 

Conforme visto, portanto, a aplicação do aviso de recebimento refere-se, 

indiferentemente aos contratos B2B e aos B2C. No entanto, no último caso o aviso é 

inderrogável, não podendo ser acordado diversamente558.  

Essa obrigatoriedade de o proponente confirmar o recebimento da aceitação 

ocorre na prática brasileira e mostra-se presente em diversos regulamentos contratuais 

de sites que oferecem produtos ao consumidor.  

No site brasileiro da marca Motorola, por exemplo, há a determinação, na 

cláusula primeira, de que “após efetuar uma solicitação de compra de produtos na loja 

virtual da Motorola, o usuário deverá aguardar o recebimento de notificação via e-mail 

em que será informado sobre a confirmação da transação comercial solicitada”559.  

																																								 																					
558 G. PERLINGIERI, Il tempo e il luogo di perfezionamento del contratto telematico cit. (nota 335 

supra), p. 291.  
559  Disponível [on-line] em: http://www.motorola.com.br/Sobre-Motorola-

Brasil/Motorola_Sales_Contract.html. Outro exemplo foi encontrado em um site de aquisição de ingressos 
para eventos, que determina, na cláusula 10.1, que “o presente Contrato terá vigência determinada a partir da 
confirmação, pelo COMPRADOR, do recebimento da confirmação eletrônica enviada pelo VENDEDOR 
através do recebimento da sua assinatura eletrônica IP”. Disponível [on-line] in 
http://www.ingressoseventos.com.br/contrato-de-venda.html 
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No entanto, tal regra possui exceções, não sendo obrigatória a confirmação da 

compra e venda, por exemplo, no caso de o consumidor cadastrar informações 

incorretas ou inválidas. O parágrafo único da cláusula contratual mencionada mostra 

exemplos em que a empresa se reserva ao direito de não confirmar a aceitação:  

“(i) Usuário com informações cadastrais incorretas ou inválidas, (ii) 

entregas a serem realizadas fora das áreas de entrega disponibilizadas 

pela B2W no ato da Compra e Venda, (iii) fraude, má-fé, 

descumprimento de quaisquer das condições e políticas do site, abuso de 

direito, e/ou demais situações que impliquem em violação de 

dispositivos legais ou enriquecimento ilícito por parte do Usuário, e/ou 

(iv) nas demais hipóteses previstas de acordo com a legislação 

aplicável”. 

Diante das observações, cabe fazer um questionamento: essa confirmação do 

fornecedor é relevante para a determinação do momento de formação do contrato 

eletrônico de consumo?   

Conforme será visto, a melhor teoria a ser aplicada para determinar o momento 

de conclusão do contrato eletrônico é a da recepção. Da mesma forma, como determina 

o artigo 11, item 1 da diretiva supramencionada, considera-se a recepção, e não a 

expedição, o momento em que é realizado o aviso de recebimento da aceitação pelo 

fornecedor. No entanto, isso não significa que tal aviso influencia a formação do 

contrato ou a conclusão do acordo560.  

Caso a resposta à pergunta acima feita fosse afirmativa, haveria a inexistência do 

contrato todas as vezes que o vendedor não acusasse a recepção da encomenda do 

comprador. A disposição de produtos em uma página da web representaria apenas um 

convite a ofertar, e não uma oferta, já que a aceitação do consumidor não seria 

suficiente para tornar o contrato perfeito. Isso configuraria uma afronta aos direitos do 

consumidor, pois o controle da formação do contrato eletrônico de consumo restaria nas 

mãos apenas do vendedor561.   

																																								 																					
560 G. PERLINGIERI, Il tempo e il luogo di perfezionamento del contratto telematico cit. (nota 335 

supra), p. 291. 
561 Parece seguir a orientação de que o aviso de recebimento é imprescindível para o formação do 

contrato: ROSANA M. STIGLITZ, Contratos celebrados por medio de computadoras cit. (nota 489 supra), p. 
225. 
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Assim, alguns autores mencionam que tal confirmação da aquisição da 

mercadoria é, na realidade, apenas um dever anexo, um instrumento adicional, para 

garantir a segurança jurídica nas transações562. O aviso de recebimento é, portanto, uma 

obrigação acessória e sucessiva ao acordo, assumindo uma função informativa pós-

contratual, muito adequada ao meio eletrônico, no qual a exigência da disponibilização 

de muitas informações por parte do fornecedor é marcante563.  

 Fazendo um paralelo com o dever do ofertante em comunicar a chegada da 

aceitação tardia que havia sido expedida em tempo para chegar, classificar-se-ia o aviso 

de recebimento como um ato jurídico stricto sensu564, que garantiria a confiança do 

aceitante, podendo haver responsabilidade por perdas e danos caso descumprido. Isso 

porque, de acordo com o artigo 428, CC, quando a aceitação demora a chegar, deixa de 

ser obrigatória a proposta. É coerente sustentar, inclusive, que o consumidor poderia 

rescindir o contrato565, sem nenhum ônus, caso não seja enviado o aviso de recebimento 

e o consumidor não tenha meios para descobrir que se o contrato realmente foi 

concluído, como um campo no site onde possa clicar e ver os pedidos que realizou no 

passado. E, de qualquer forma, teria também à sua disposição, caso ainda no prazo, o 

uso do direito do arrependimento. 

Não há a necessidade da efetiva leitura do aviso de recebimento, mas apenas de 

sua recepção pelo consumidor. Isso porque se considera a ocorrência do aviso de 

recebimento quando o consumidor tem a possibilidade de acessá-lo, havendo uma 

presunção do conhecimento de seu conteúdo566.  

																																								 																					
562 R. L. LORENZETTI, Comercio Eletrónico cit. (nota 37 supra), p. 324. No entanto, cita-se o artigo 

10, item a da legislação de Malta de 2001(Malta Electronic Commerce Act), que considera o contrato 
eletrônico formado no momento do recebimento pelo consumidor do aviso de recebimento: “an electronic 
contract is concluded when after placing his order, the recipient of the service has received from the service 
provider an acknowledgement of receipt of the order made by the recipient”. 

563 G. PERLINGIERI, Il tempo e il luogo di perfezionamento del contratto telematico cit. (nota 335 
supra), pp. 291, 292. 

564 F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – bens, fatos jurídicos cit. (nota 117 
supra), p. 516. 

565 Assim já determina, por exemplo, o artigo 6:227c, item 2, parte final do Código Civil holandês: 
“If the opposite party has made an announcement by electronic means that may be interpreted by the service 
provider either as the acceptance of an offer which the service provider has made by electronic means or as 
an offer in response of an invitation to start negotiations made by the service provider by electronic means, 
then the service provider will confirm that he has received this announcement as soon as possible by 
electronic means. The opposite party may rescind the agreement as long as the service provider has not 
confirmed that he has received an acceptance” (grifei). Disponível [on-line] em 
http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle6655.htm.  

566 Essa presunção é vista em vários sistemas, por exemplo, o artigo 1.335 do Código Civil italiano 
reza que: “La proposta, l'accettazione , la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata 
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Então, como o dever de avisar o recebimento da aceitação não interfere na 

conclusão contratual, sendo apenas um instrumento informativo pós-negocial, se 

eventualmente o provedor que representa o fornecedor não o cumprir, tal ato não 

anularia ou tornaria ineficaz o contrato567.  

Estudadas as peculiaridades e concluído que não interferem no momento de 

conclusão do contrato eletronico, cabe agora analisar o motivo da preferência pela teoria 

da recepção.  

 

4.2.3.2. O embate entre as teorias da expedição e da recepção 

 
Dentre as explanadas, as teorias predominantes são as da expedição e da 

recepção, havendo muita discussão acerca de qual seria a mais adequada aos contratos 

travados no meio material e no meio eletrônico.  

Descarta-se a teoria da informação, pois geraria demasiada insegurança. Apesar 

de F. GALGANO mencionar que a teoria da cognição é a que melhor atende às exigências 

do comércio, por proporcionar segurança e clareza 568 , existe a dificuldade de 

determinação do exato momento em que o contrato se forma, já que o proponente 

poderia receber a mensagem e procrastinar, de propósito, sua visualização569. 

Apesar de a teoria da expedição ou “mailbox rule” ter a vantagem de não precisar 

apurar o momento da chegada da resposta no destinatário, percebe-se uma grande 

tendência atual de crítica a ela, por fazer sentido apenas em uma época em que a 

comunicação era muito lenta. Antigamente, mostrava-se necessário proporcionar ao 

aceitante a segurança de que quando sua carta de anuência chegasse ao proponente, a 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario , se questi non 
prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Cf. G. PERLINGIERI (Il tempo e il 
luogo di perfezionamento del contratto telematico cit. [nota 335 supra], p. 291), considera-se o recibo como 
recebido não quando seu conteúdo é efetivamente conhecido pelo destinatário, mas apenas quando este tem a 
possibilidade de lê-lo. 

567 G. PERLINGIERI, Il tempo e il luogo di perfezionamento del contratto telematico cit. (nota 335 
supra), p. 292. 

568 F. GALGANO, Il contratto cit. (nota 155 supra), p. 131 O autor provavelmente expressa tal 
opinião por considerar absurdo o fato de que indivíduo permaneça voluntariamente vinculado (como nas 
teorias da expedição e da recepção) sem ter a consciência da existência do vínculo, consciência esta que se 
adquire com a notícia de que o aceitante quer se vincular plenamente à proposta.  

569 O. GOMES, Contratos cit. (nota 215 supra), p. 83. 
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proposta ainda seria vinculante. Então, determinou-se que o contrato estaria formado no 

momento da expedição da carta570.  

No entanto, pode-se dizer que os meios de comunicação atuais diminuíram a 

importância prática da teoria da expedição571. A. RAWLS, dentre outros autores572, 

afirmam que a teoria da expedição não se mostra mais útil573.  

Segundo a autora mencionada, já no final do século XX e no século XXI, devido 

ao avanço da tecnologia, evidencia-se que os riscos entre as partes podem ser mais bem 

distribuídos. As comunicações substancialmente instantâneas, como o e-mail, 

resolveram o problema da insegurança do aceitante em confiar que sua manifestação de 

vontade chegaria ao proponente e formaria o contrato. Assim, caiu por terra a 

importância da “mailbox rule”, que era proteger o aceitante dessa insegurança causada 

pelo mais demorado envio de declarações de vontade nos contratos entre ausentes574.  

Um exemplo de atual proteção ao aceitante no meio eletrônico, que evidencia a 

desnecessidade da adoção da teoria da expedição, é a obrigatoriedade do proponente 

realizar o, já mencionado, aviso de recebimento. 

O retratado acima também serve à maioria dos contratos de consumo, cuja 

realização é mediante cliques. Neles, a expedição da aceitação, feita pelo clique no 

produto desejado e a inserção dos dados para efetuar o pagamento, é quase simultânea 

ao recebimento da resposta pelo ofertante.  

Caso fosse adotada a teoria da expedição, o contrato tornar-se-ia perfeito com a 

emissão da aceitação, que ocorreria no momento do clique na homepage do proponente 

ou quando do envio do email575. No entanto, sempre surgiria um questionamento: qual a 

melhor solução adotar no caso de o aceitante, através de um meio de comunicação mais 

																																								 																					
570 A. RAWLS, Contract formation cit. (nota 8 supra), pp. 200, 201.  
571B. H. BIX, Contract law cit. (nota 548 supra), p. 21. Também conforme E. A. FARNSWORTH 

(Contracts, 2a ed., Nova Iorque, Aspen Publisher, 1990, p. 182): “The [mailbox] rule has no application to 
substantially instantaneous means of communication, such as the telephone, telex, and electronic mail; the 
increasing use of such means has undoubtedly diminished the practical importance of the rule”.  

572 Cita-se, por exemplo, B. A. EISLER (Default rules for contract formation by promise and the 
need for revision of the mailbox rule, in Kentucky Law Journal, vol. 79, 1991, pp. 557-568), D. L. KIDD JR. 
– W. H. DAUGHTREY JR. (Adapting Contract Law to Accommodate Electronic Contracts: Overview and 
Suggestions, in Rutgers Computer and Technology Law Journal, vol. 26, 2000, p. 215, ss., disponível [on-
line] in: http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/Contract/Kidd_Full.html). 

573 A. RAWLS, Contract formation cit. (nota 8 supra), p. 214.  
574 A. RAWLS, Contract formation cit. (nota 8 supra), p. 214.  
575 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração formazione cit. (nota 98 supra), p. 110.  
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veloz, emitir o seu arrependimento após ter emitido a aceitação? 576 A título 

exemplificativo, no Brasil a resposta a tal pergunta seria uma e nos Estados Unidos, 

outra, conforme já mencionado.  

Levando em consideração a exceção do artigo 433 do Código Civil, cabe 

destacar que a situação favoreceria o aceitante. Então, no caso de o aceitante enviar a 

sua resposta, mas logo depois se arrepender e, com isso, enviar, através de um meio de 

comunicação mais veloz, a sua retratação, esta chegaria antes da aceitação, e quando o 

proponente recebesse a segunda, já saberia que o aceitante não possui mais a intenção 

de se vincular à proposta e o contrato não seria formado. Pode então tal teoria 

proporcionar uma margem ao oportunismo do aceitante. 

Como o contrato considera-se formado quando da expedição da aceitação, isso já 

garante a vinculação à proposta pelo aceitante, podendo, se for oportunista, enquanto 

não ocorre a chegada da sua resposta ao proponente, pesquisar melhores propostas. Caso 

encontre algo mais rentável, teria a possibilidade enviar a sua revogação por um meio de 

comunicação mais veloz, cancelando a sua já expedida aceitação e não se vinculando 

mais ao acordo.   

Por outro lado, na hipótese de se aplicar a teoria da recepção, esse problema 

inexistiria, não havendo nenhuma brecha ao oportunismo, pois o aceitante, sabendo que 

a sua aceitação somente se torna eficaz no momento da chegada ao proponente, nada 

ganharia em utilizar um modo mais lento de transmissão da sua resposta e em guardar 

um modo mais rápido para eventual desistência. Pelo contrário, caso use de um meio 

mais lento de comunicação, correria o risco de o ofertante revogar a proposta antes da 

chegada de sua aceitação, perdendo a chance de contratar577.  

																																								 																					
576 F. TERRÉ – P. SIMLER –Y. LEQUETTE, Droit civil cit. (nota 545 supra), p. 136. 
577 Crítica citada feita por M. A. EISENBERG: “Offer and acceptance - overtaking repudiations.  

Suppose that an offeree mails an acceptance, but then changes his mind and repudiates the acceptance by a 
faster means of communication. The repudiation reaches the offeror before the acceptance does, so that 
when the offeror receives the offeree's mailed acceptance he knows that the offeree does not in fact intend to 
accept. The Comment to Restatement of Contracts § 63 takes the position that the mailbox rule, under which 
an acceptance is effective on dispatch, is applicable in such cases, so that the offeree is bound unless the 
offeror relies upon the repudiation. The rationale for this position is that otherwise an opportunistic offeree 
could speculate at the offeror's expense during the time required for the acceptance to arrive. However, 
opportunism would be possible only if the offeree either knows or would reasonably expect the mailbox rule. 
If an offeree would reasonably expect that an acceptance is effective only on receipt, he would not be acting 
opportunistically in posting and then repudiating an acceptance, because he would have nothing to gain by 
using a slow mode of transit for the acceptance. On the contrary, he would be taking the risk (as he saw the 
matter) that the offeror would revoke by a fast mode before the acceptance arrived” (M. A. EISENBERG, in P. 
BENSON, The theory of contract law – new essays, New York, Cambridge University Press, 2001, p. 248). 
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Ademais, mesmo que determine ser a teoria da expedição a utilizada, isso não 

significa que a chegada da aceitação é dispensável para a conclusão do contrato, de 

acordo com A. P. GAMBOGI CARVALHO. Segundo a autora, o momento do envio serve 

apenas para fixar desde quando se deve considerar as partes vinculadas578, para fins, por 

exemplo, da contagem de prazos.  

Considerando tal observação, de que a chegada da aceitação é relevante mesmo 

na teoria da expedição, seria melhor adotar, de uma vez, a teoria da recepção, não 

precisando haver a retroatividade ao momento de expedição para determinar a partir de 

quando começa o vínculo entre as partes. 

No meio eletrônico, a teoria da expedição poderia gerar muita insegurança, 

principalmente aos consumidores, que teriam menos dias para desistir do contrato caso o 

prazo referente ao direito de arrependimento começasse a contar do envio da aceitação. 

Além disso, no que toca ao proponente, também haveria vulnerabilidade, pois seria 

mantido no escuro, sem saber se o aceitante já expediu a resposta e formou o contrato, 

devendo continuar vinculado à proposta. E para contribuir com a praticidade e rapidez 

do meio, essa situação é inaceitável, já que outros indivíduos interessados na oferta 

poderiam surgir em frações de segundos, não se mostrando razoável o proponente 

permanecer no aguardo da notícia de que o contrato foi concluído.  

Ademais, conforme ressaltado quando da análise da definição de contrato 

eletrônico, atualmente, com o uso de tecnologias “substancialmente instantâneas”579, a 

comunicação entre as partes é praticamente imediata, de modo que as declarações de 

vontade de uma parte chega à outra em questão de segundos ou até em menos tempo. 

Por causa disso, os contratos eletrônicos tornaram-se, no que diz respeito ao tempo de 

sua formação, similares aos contratos instantâneos; a regra mais apropriada seria aquela 

então que mais se assemelha à regra utilizada no contrato entre pessoas presentes, isto é, 

a regra de que o contrato se conclui com a recepção da aceitação pelo ofertante580. 

Por outro lado, Z. S. TANG defende que, apenas no caso dos contratos por e-mail, 

deve ser adotada a mesma teoria do meio material, sendo essa, em seu caso, por ser do 

																																								 																					
578 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração formazione cit. (nota 98 supra), p. 110. A autora dá o 

exemplo de que “se o email contendo a aceitação chega corretamente ao proponente, então considera-se o 
contrato celebrado no instante da sua expedição. Caso, porém, ocorra um erro ou qualquer outro problema na 
transmissão e o e-mail nunca alcance o destinatário, então o contrato não se torna jamais perfeito”.   

579 A. RAWLS, Contract formation cit. (nota 8 supra), pp. 210-211. 
580 A. RAWLS, Contract formation cit. (nota 8 supra), pp. 216, 217.  



	 	 	 126    

 

Common Law, a teoria da expedição. Isso porque, segundo a autora, a comunicação 

pelo correio eletrônico é muito similar à troca de cartas tradicional581. No entanto, não 

são consideradas as regras que atualmente dão maior proteção do aceitante, tornando 

sem utilidade a teoria da expedição. Há outros autores contrários à adoção da teoria da 

recepção no meio eletrônico como P. FASCIANO582 e V. WATNICK583. 

Sopesando os argumentos acima apresentados, conclui-se que, provavelmente, 

apenas a teoria da recepção poderia incentivar uma contratação eficiente e proporcionar 

uma uniformidade internacional. Assim, deve ser considerada a melhor opção. Tal teoria 

não deixa a decisão da formação do contrato ao bel-prazer de nenhuma das partes.  

De um lado, o proponente não precisa conhecer o conteúdo da resposta para sua 

conclusão e, de outro, o aceitante não pode desfazer o contrato a qualquer momento, 

pois deve enviar a resposta. O sentido desse sistema é distribuir, de maneira igual, os 

riscos pela perda da coisa. Assim, caso se visualize uma solução no meio físico, não 

virtual, o que envia a resposta fica responsável pelos riscos durante a transmissão, por 

exemplo, de a carta ser extraviada, e o proponente após a chegada em sua esfera de 

domínio584.  

Também mostra-se mais adequada a utilização da teoria da recepção nos 

contratos travados via mensagens de áudio ou de texto do aplicativo WhatsApp ou outro 

semelhante (aqui não inclusos os contratos feitos através do recurso de chamadas de voz 

do WhatsApp, pois esses se assemelham aos contratos por meio do telefone, entre 

presentes). 

																																								 																					
581 Cf. Z. S. TANG, Electronic consumer contracts in the conflict of laws, Oxford and Portland, Hart 

publishing, 2009, p. 84. 
582 Internet electronic mail: a last bastion for the mailbox rule, in Hofstra Law Review, vol. 25, 

1997, pp. 971-1003, disponível [on-line] in: http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlr/vol25/iss3/8/ 
583 The electronic formation of contracts and the Common Law ‘Mailbox Rule’, in Baylor Law 

Review, New York University, Baruch College, vol. 56, n. 175, 2004, pp. 175-2003, disponível [on-line] in 
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/baylr56&div=11&id=&page= . A autora 
dispõe que: “... the mailbox rule should be applied in the case of electronic communications on practical 
grounds, in that the date for the formation of the contract is definite, clear, and requires no further 
communication on the part of the parties. In regard to regular mail, the mailbox rule has been justified by 
urging that it creates finality. Without the mailbox rule, the offeree would not know if the contract had been 
formed until the offeror had received the acceptance. In reality, the offeree would have to wait to act on the 
contract until the offeror informs the offeree that, ‘yes’, he has indeed received the acceptance. This would 
create a circle of communication without finality in that the offeree may not receive the notification that the 
offeror has indeed received the acceptance. Thus, the offeree may never know that the contract exists intil he 
is sued for breach”.  

584 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração formazione cit. (nota 98 supra), p. 96.  
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Pelo fato do WhatsApp possibilitar inclusive o conhecimento do momento em 

que a parte contrária leu a mensagem, poder-se-ia pressupor mais conveniente adotar a 

teoria da cognição ou do conhecimento. Isso porque com esse mecanismo do aplicativo, 

o entrave para a adoção da teoria da cognição, que seria justamente a dificuldade de 

delimitar o tempo exato em que o contrato se forma, deixaria de existir.  

No entanto, mesmo podendo o aceitante conhecer o momento em que o 

proponente recebeu e acessou sua aceitação, isso nem sempre ocorre: o usuário do 

aplicativo, por motivo de privacidade, pode desativar a função de chamada “recibos de 

leitura”, bem como a função de aparecer o último horário em que o acessou. Caso assim 

o proponente se comporte, o aceitante conseguiria, através do aplicativo, saber somente 

o momento em que houve o recebimento da mensagem pelo pronente, e não o momento 

de seu verdadeiro acesso a ela585.  

Assim, diante dos argumentos expostos, e também por uma questão de 

padronização da teoria adotada, melhor encaixe aos atuais contratos travados por meio 

de aplicativos como o WhatsApp seria com a teoria da recepção. 

Apesar de o Código Civil brasileiro adotar a teoria da expedição como regra e a 

da recepção como exceção, nos contratos eletrônicos seria mais apropriada a utilização 

da teoria da recepção. No entanto, ainda há um grande impasse. Existem julgados que 

mostram a adoção da teoria da expedição, mas há também indicativos de que o direito 

nacional caminha para a adoção da teoria da recepção aos contratos eletrônicos.  

Seguem ementas de julgados, um da justiça estadual de São Paulo e outro do 

Paraná, que optaram, respectivamente, pela adoção da teoria da expedição e da receção 

para determinar o momento de formação do contrato eletrônico: 

“Bem móvel. Compra e venda. Ação de reparação por danos materiais. 
Improcedência. Descumprimento do prazo certo de entrega da 
mercadoria adquirida. Recusa da mercadoria. Contrato entre ausentes. 
Art. 434 do CC. Correio eletrônico. Prevalece a teoria da expedição. 
Existência de prazo limite declarado na aceitação expedida. Entrega 

																																								 																					
585 O WhatApp possui o mecanismo de marcar com sinais o recebimento das mensagens de acordo com o 
acesso à Internet pela parte contrária. Se a mensagem é enviada o sinal  “✔” aparece abaixo dela; se ela é 
recebida, aparece mais um sinal “✔”, ou seja, nesse momento significa que a parte contrária teve acesso à 
Internet e recebeu a mensagem. Assim, pode o aceitante, em tal momento, considerar o contrato formado, de 
acordo com a teoria da recepção. Caso a outra parte não tenha desativado os “recibos de leitura”, esses dois 
sinais “✔” ficam azuis quando ela acessar o aplicativo, e, provavelmente, ler a mensagem.  
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posterior. Descumprimento contratual que permitia a recusa. Sentença 
mantida. Recurso desprovido. No caso de contrato entre ausentes 
aplica-se a regra do art. 434 do CC. Para a aceitação feita mediante 
correio eletrônico prevalece a data da expedição, com o envio da 
mensagem. De qualquer modo, na mensagem virtual expedida pelo 
oblato constou o prazo final estabelecido para a entrega, sem 
contrariedade do proponente. Daí porque, descumprido o termo, a 
recusa está justificada e não há direito à reparação de danos”586.  
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
COBRANÇA E PERDAS E DANOS E AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR 
PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA 
DE AMBAS AS AÇÕES. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE 
REQUERIMENTO EXPRESSO PARA CONHECIMENTO. 
RECURSO NÃO CONHECIDO.  APELAÇÃO. CONTRATOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE 
JOGOS ONLINE - APELADA QUE NÃO ENTREGOU À 
APELANTE A VERSÃO FINAL DOS JOGOS, E, POR ISSO, NÃO 
PODE EXIGIR O IMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - EXCEÇÃO 
DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ART. 476 DO CC. MULTA 
MORATÓRIA MASSIVAMENTE SUPERIOR AO VALOR DO 
CONTRATO - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - INTELIGÊNCIA 
DOS ARTS. 412 E 413 DO CC. RÉ/APELADA QUE ALEGOU EM 
PRIMEIRO GRAU A ENTABULAÇÃO DE CONTRATO DE 
PARCERIA ENTRE AS PARTES, CUJA EXISTÊNCIA FORA 
RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO - FORMAÇÃO DE 
CONTRATO ENTRE AUSENTES POR MEIO ELETRÔNICO - 
TROCA DE E-MAILS QUE NÃO DEMONSTRA A ACEITAÇÃO 
DA PROPOSTA PELA AUTORA/APELANTE - CONTRATO QUE 
SÓ SE PERFECTIBILIZA COM A RECEPÇÃO DA ACEITAÇÃO - 
TEORIA DA AGNIÇÃO E SUBTEORIA DA RECEPÇÃO - 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 433 E 434 DO CC E DO ENUNCIADO 
173 DAS JORNADAS DE DIREITO CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DA 
VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO”587.  

Costuma-se realçar, atualmente, o enunciado 173 do Conselho de Justiça 

Federal, que mostra ser a posição doutrinária tendente à adoção da teoria da recepção. 
																																								 																					

586 TJ-SP - APL: 10372187820148260576 SP 1037218-78.2014.8.26.0576, Relator: Kioits Chicuta, 
Data de Julgamento: 15/10/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2015). 

587 (TJ-PR - APL: 13754584 PR 1375458-4 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de 
Julgamento: 11/05/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1823 20/06/2016).  



	 	 	 129    

 

Aprovado na Terceira Jornada de Direito Civil588, realizada em dezembro de 2004, 

dispõe que: “Art. 434: A formação dos contratos realizados entre pessoas ausentes, por 

meio eletrônico, completa-se com a recepção da aceitação pelo proponente”589.  

No âmbito do direito internacional, é igualmente possível visualizar uma maior 

tendência de seguimento da teoria da recepção. Cita-se, como exemplo, o texto do 

Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA), que, apesar de não ter sido 

aprovado em todos os Estados dos Estados Unidos, traz expressa a adoção da teoria da 

recepção nos contratos travados no meio eletrônico, por determinar que “the contract is 

formed when the acceptance is received”590. 

Considerando a formação do contrato mediante a troca de e-mails, a recepção 

seria efetivada no instante de armazenamento da mensagem, possibilitando a sua 

visualização pelo destinatário. Porém, não é tão simples assim, sendo necessário 

diferenciar a transmissão direta da indireta. 

Caso seja direta, no momento em que a mensagem adentra o equipamento de 

recepção do proponente, forma-se o contrato. No caso da indireta, que é o mais comum, 

há a participação do provedor, de forma que a resposta é armazenada primeiro no 

sistema do provedor, para haver, sucessivamente, o acesso pelo destinatário. Nos dois 

casos, basta ser possível o acesso pelo proponente para haver a vinculação das partes.  

No sistema alemão, por exemplo, que adota a teoria da recepção, caso as 

declarações sejam trocadas no âmbito comercial, deve-se considerar apenas o horário 

comercial para a sua chegada, mesmo que isso não ocorra na prática. Razão pela qual, 

em tal teoria, não há apenas o requisito da chegada da mensagem, mas também da 

viabilidade de ciência de seu conteúdo591. 

																																								 																					
588 As Jornadas de Direito Civil são organizadas pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho 

da Justiça Federal. Nelas se reúnem acadêmicos e aplicadores do direito civil para discutir, em comissões 
temáticas, a aprovação de enunciados anteriormente propostos. Os enunciados interpretam dispositivos do 
Código Civil de 2002, e muitas vezes acabam sendo adotados pela jurisprudência pátria, influenciando, 
portanto, a aplicação do direito civil brasileiro. Ao todo já foram realizadas seis Jornadas de Direito Civil, 
sendo já 575 enunciados aprovados.   

589 Disponível [on-line] in: http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej 
590 Cf. Z. S. TANG, Electronic consumer contracts cit. (nota 581 supra), p. 83. 
591 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração cit. (nota 98 supra), p. 94. Acerca da consideração de 

que a chegada considera-se realizada apenas dentro do horário comercial, afirma a autora que “como as 
mensagens eletrônicas, diferentemente do correio normal, podem entrar no sistema postal do destinatário a 
qualquer instante, os comerciantes alemães são obrigados a checar suas caixas postais eletrônicas várias 
vezes durante o dia. Esta obrigação, porém, não persiste fora dos horários comerciais, por exemplo, durante a 
noite ou aos domingos”.  
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O mesmo aplica-se aos indivíduos que utilizam seu e-mail para assuntos 

particulares, não sendo comerciantes, mas que participam através dele em transações. 

Nesse caso, considera-se que pelo menos uma vez por dia deve ele checar a sua caixa de 

entrada, portanto, a chegada é tida no dia em que houve o seu armazenamento na caixa 

postal ou no dia seguinte592.  

O fato de o ofertante, por exemplo, deixar de abrir o seu e-mail não importa, já 

que não é considerado o momento em que a mensagem é lida, mas sim o momento em 

que ela poderia ser lida. Faz-se a ressalva de que o comerciante ou fornecedor abdica 

dessa regra de consideração da chegada apenas no horário comercial se oferecer um 

serviço em tempo integral (24 horas)593.  

Por sua vez, os contratos mediante cliques podem ser concluídos a qualquer hora, 

porque, geralmente, representam compras e vendas que envolvem relação de consumo 

em grandes sites.  

Normalmente, no próprio site em que há a oferta do produto, o consumidor clica 

em um ícone que apresenta um escrito sinônimo ou o próprio verbo “comprar”. Depois 

disso, começa a preencher certos dados, realizando etapas pré-contratuais. Há a 

disponibilização de seus dados pessoais, a escolha da forma de pagamento, por meio de 

boleto bancário, cartão de débito ou crédito, a adesão às cláusulas contratuais e, 

finalmente, o clique no ícone “eu aceito”. 

De acordo com A. ZOPPINI, a contratação, nesses casos, verifica-se quando o 

adquirente fornece a indicação dos meios de pagamento e dá a definitiva ordem de 

envio594. No entanto, adotando-se a teoria da recepção, deve-se acrescentar à definição 

do autor a necessidade de haver o devido recebimento da aceitação pelo proponente.  

Isso porque, por exemplo, no momento em que o consumidor emite a definitiva 

ordem de envio, a conexão pode, por qualquer motivo, ser interrompida e a mensagem 

nunca ser recebida. Assim, mostra-se muito importante a mencionada exigência da 

confirmação do recebimento pelo fornecedor para, em casos como esse, o consumidor 

não ficar em dúvidas e o contrato foi ou não concluído, ou seja, se houve ou não o 

recebimento de sua anuência. Também, é muito comum que o fornecedor coloque no 

																																								 																					
592 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração cit. (nota 98 supra), p. 95.  
593 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração cit. (nota 98 supra), p. 94.  
594 A. ZOPPINI, La conclusione cit. (nota 350 supra).  
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site um campo respectivo para o consumidor acompanhar os pedidos realizados, o que 

garante ainda mais a segurança das transações.   

 

4.2.4. A necessidade de utilização da assinatura eletrônica 

 

Atualmente está se tornando difundido e mais acessível o uso da assinatura 

eletrônica no momento da conclusão contratual, proporcionando maior segurança 

jurídica595. Ela é relevante principalmente nos casos em que a validade do contrato 

depende de sua forma596, quando, por exemplo, a forma escrita é exigida pela lei, sob 

pena de nulidade597.  

Muitas vezes, principalmente nos negócios jurídicos de maior vulto econômico, a 

assinatura manuscrita é considerada um requisito de validade do negócio. Como não é 

possível sua concretização nos contratos eletrônicos, ela foi substituída pela assinatura 

eletrônica, ou, se houver o sistema de criptografia assimétrica, pela assinatura digital598.  

A assinatura manuscrita, que já na disciplina do telegrama tinha perdido seu 

monopólio absoluto em grau probatório, no caso do comércio eletrônico é substituída 

por novos critérios mecânicos de identificação da proveniência e da autoria da 

mensagem599.  

Diante do crescimento do comércio eletrônico, é possível identificar atualmente 

uma “reformulação da noção de assinatura”600, com a sua consequente substituição por 

																																								 																					
595 Isso porque um dos primeiros problemas que surgiu aos juristas é o de conjugar o formalismo do 

direito com a imaterialidade do cyberspace. V. FRANCESCHELLI, Premesse cit. (nota 22 supra), p. 33. 
596 M. B. de MELLO, Teoria do fato jurídico – plano da validade, 10ª ed., São Paulo, Saraiva, 2010, 

pp. 51-73. 
597 Por exemplo, o parágrafo 125 do BGB dispõe sobre a nulidade por defeito de forma, quando diz 

que o negócio jurídico sem a forma prevista em lei é nulo (§ 125 Nichtigkeitwegen Formmangels. Ein 
Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig...). O parágrafo 
126a, do mesmo diploma, regula especificamente a forma dos negócios no meio eletrônico, determinando, 
em seu item 1, que se a forma eletrônica tiver que substituir a forma escrita prescrita em lei, o emissor da 
declaração deve acrescentar seu nome ao documento e fornecer o documento eletrônico com uma assinatura 
eletrônica qualificada de acordo com a lei da assinatura eletrônica, que foi implantada na Alemanha em 2001. 
O item 2 do parágrafo 126 determina que, no caso de um contrato, deve haver o uso da assinatura (§ 126a 
Elektronische Form (1) Soll die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form durch die elektronische Form 
ersetzt werden, so muss der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische 
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen. (2) Bei einem 
Vertrag müssen die Parteien jeweils ein gleichlautendes Dokument in der in Absatz 1 bezeichneten Weise 
elektronisch signieren – grifos próprios). 

598 B. B. QUEIROZ DE MORAES, A noção cit. (nota 147 supra), p. 15. 
599 V. ROPPO, Il contratto (nota 156 supra), p. 606.  
600 B. B. QUEIROZ DE MORAES, A noção cit. (nota 147 supra), p. 14. 
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símbolos que podem identificar um indivíduo. Por mais que seja um fenômeno iniciado 

no século XX, a utilização de sinais para atribuir a autoria assemelha-se com a solução 

de identificação usada nos documentos da Antiguidade601.   

Devido à presença da imaterialidade e da despersonalização no meio digital, as 

assinaturas eletrônicas surgem para sanar a imperfeição das comunicações veiculadas602. 

Elas permitem a atribuição de autoria603 ao documento informático e, com a criptografia 

do seu texto, impedem que ele seja alterado sem que se descubra604.  

As peculiaridades da Internet fazem com que o comércio eletrônico ainda não 

tenha desenvolvido todo seu potencial. Muitos consumidores, por exemplo, não 

arriscariam adquirir um automóvel utilizando seu computador. Porém, mediante o 

desenvolvimento de mecanismos como a assinatura eletrônica, é visível que esse cenário 

está se modificando605.  

 Conforme a “Model Law on Electronic Signatures” da já mencionada 

UNCITRAL, assinatura eletrônica significa, de maneira geral, dados em formato 

eletrônico, afixados ou logicamente associados a uma “data message”. Por sua vez, data 

message é a informação gerada, enviada, recebida ou armazenada por meios eletrônicos, 

ópticos ou similares, incluindo o EDI, os emails, telegramas, dentre outros606.  

																																								 																					
601 B. B. QUEIROZ DE MORAES, A noção cit. (nota 147 supra), p. 15.  
602 F. MENKE, Assinatura eletrônica no direito brasileiro, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 

30. Vale acrescentar também o Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures 
2001, p. 20, que destacou o grande potencial de fraude presente na Internet e a importância da assinatura 
digital para trazer maior segurança a esse ambiente virtual: “The potential for fraud is considerable, due to 
the ease of intercepting and altering information in electronic form without detection, and the speed of 
processing multiple transactions. The purpose of various techniques cur- rently available on the market or 
still under development is to offer the technical means by which some or all of the functions identified as 
char- acteristic of handwritten signatures can be performed in an electronic envi- ronment. Such techniques 
may be referred to broadly as ‘electronic signatures’.” Disponível [on-line] em: 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf [21/04/2016] 

603 Muitas vezes o anonimato é considerado saudável e desejável, em discussões em salas de bate-
papo, por exemplo. Entretanto, quando se trata do escopo de contrair obrigações, é preciso saber quem 
produziu as declarações, para que depois se tenha alguém identificado para a imputação de respectivas 
consequências jurídicas. F. MENKE, Assinatura cit. (nota 602 supra), p. 37. 

604 U. BRECCIA, La forma cit. (nota 69 supra), p. 606. F. MENKE, Assinatura cit. (nota 602 supra), p. 
40, também atribrui papéis à assinatura eletrônica, principalmente os de criar maior certeza quanto à autoria 
das declarações e maior garantia acerca da integridade dos documentos.  

605 F. MENKE, Assinatura cit. (nota 602 supra), pp. 31-34. 
606 De acordo com definição original, do artigo 2˚ da UNCITRAL Model Law on Electronic 

Signatures: “Data message means information generated, sent, received or stored by electronic, optical or 
similar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, 
telex or tele- copy”. Disponível [on-line] em: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-
e.pdf [20/04/2016]. 
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A assinatura eletrônica pode ser usada para identificar o “signatory”607, ou seja, a 

pessoa que porta os dados de criação da assinatura, e para indicar a aprovação pelo 

“signatory” das informações contidas na “data message”608. 

De acordo com o direito italiano (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), 

assinatura eletrônica (firma elettronica) é caracterizada pelo complexo de dados em 

forma eletrônica, unidos ou igualmente conexos perante associações lógicas com outros 

dados eletrônicos, utilizados como método de autenticação informática609. 

Entretanto, a assinatura eletrônica é um gênero de técnicas disponíveis para que 

algumas ou todas as funções das assinaturas manuscritas610 possam ser desempenhadas 

no ambiente virtual. Um exemplo seria o sistema de comprovação de autoria baseado na 

autenticação por meio de dispositivos biométricos, cujas assinaturas ficam armazenadas. 

Outro exemplo seria o uso de um número de identificação pessoal (PIN), etc.611.  

A assinatura digital, por sua vez, consiste em uma espécie de assinatura 

eletrônica 612 , para o Direito italiano é uma espécie de assinatura eletrônica 

qualificada613. De acordo com L. LESSIG, a assinatura digital é um dos três meios usados 

																																								 																					
607 Conforme definição original, presente no artigo 2˚ da UNCITRAL Model Law on Electronic 

Signatures: “Signatory means a person that holds signature creation data and acts either on its own behalf 
or on behalf of the person it represents”. Disponível [on-line] em: 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf  

608 Conforme definição original, também presente no artigo 2˚ da UNCITRAL Model Law on 
Electronic Signatures: “Electronic signature means data in electronic form in, affixed to or logically 
associated with, a data message, which may be used to iden- tify the signatory in relation to the data 
message and to indicate the sig- natory’s approval of the information contained in the data message”. 
Disponível em: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf  

609 “Art. 1, q) “firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi 
tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica”;  

610 Além das assinaturas servirem para a verificação do autor da mensagem, cabe ressaltar outras 
funções destacadas pelo Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures 2001, 
pp. 19-20: “In the preparation of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, the Working Group 
discussed the following functions traditionally performed by handwritten signatures: to identify a person; to 
provide certainty as to the personal involvement of that person in the act of signing; to associate that person 
with the content of a document. It was noted that, in addition, a signature could perform a variety of 
functions, depending on the nature of the document that was signed. For example, a signature might attest 
to: the intent of a party to be bound by the content of a signed contract; the intent of a person to endorse 
authorship of a text (thus displaying awareness of the fact that legal consequences might possibly flow from 
the act of signing); the intent of a person to associate itself with the content of a document written by 
someone else; the fact that, and the time when, a person had been at a given place” (sublinhei). 

611 F. MENKE, Assinatura cit. (nota 602 supra), p. 41. 
612 Definição da UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001), disponível [on-line] in: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_signatures.html. E 
também F. MENKE, Assinatura cit. (nota 602 supra), p. 42. 

613 No d. lgs.7 marzo 2005, n. 82, art. 1˚, há a distinção entre “firma elettronica, firma elettronica 
qualificata e firma digitale”. A assinatura eletrônica qualificada, conforme será visto, daria maior eficácia 
probatória ao documento. Ela é definida, na língua original, como: “firma elettronica ottenuta attraverso una 
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atualmente para identificar alguém na rede eletrônica (os outros dois meios são o 

código“password” e os “cookies”)614. 

Esse tipo de assinatura (firma digitale) utiliza-se de um sistema exclusivo de 

autenticação, 615  chamado tecnicamente de “sistema de validação” (sistema di 

validazione)616. 

A assinatura digital é, então, um tipo particular de assinatura eletrônica que se 

baseia no sistema de criptografia de chaves correlatas, uma pública e uma privada. Essa 

técnica permite ao titular por meio da chave privada, e ao destinatário por meio da chave 

pública, demonstrar e verificar a proveniência e a integridade de um documento ou de 

um grupo de documentos informáticos617.  

A criptografia usada pelo sistema de chaves públicas é assimétrica, ou seja, 

diferente da simétrica, que usa a mesma chave tanto para a cifração quanto para a 

decifração da mensagem. O grande número de chaves presentes na criptografia 

assimétrica possibilita a comunicação com muitas pessoas, sem a necessidades que elas 

se conheçam, sendo perfeito para garantir a segurança na atual sociedade guiada pela 

impessoalidade618.  

 O sistema de validação se baseia na combinação de duas chaves 

criptografadas619. Elas são extensas, formadas por letras e números que não são criados 

pelo usuário, mas sim por programas de computador620.  

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione 
informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati 
ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, 
che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della 
firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica”. 

614 L. LESSIG, Code and other laws of cyberspace, New York, Basic Books, 1999, pp. 34, 35. 
615 F. MENKE, Assinatura cit. (nota 602 supra), p. 42. 
616 U. BRECCIA, La forma cit. (nota 69 supra), p. 608. 
617 O já citado d. lgs.7 marzo 2005, n. 82, art. 1˚, s, dá o significado à assinatura digital:“firma 

digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una 
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario 
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di 
un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”. 

618 F. MENKE, Assinatura cit. (nota 602 supra), pp. 45-47. O autor explica como funciona a 
criptografia simétrica antes de explicar o tipo mais complexo que será aqui analisado. Revela que a 
criptografia simétrica é um mecanismo muito antigo. Nela, o destinatário deveria ter prévio conhecimento do 
código, para que pudesse compreender seu conteúdo. Esse método de chaves simétricas não daria certo para 
proteger a confiança do consumidor no comércio eletrônico devido a dois entraves: teria que haver um 
contato prévio entre as partes da relação contratual para que elas combinassem um código, e, além disso, um 
código que um indivíduo utiliza para se identificar não poderia ser usado novamente, pois não daria garantia 
da confidencialidade entre as partes se a chave fosse revelada para outras pessoas.  

619 U. BRECCIA, La forma cit. (nota 69 supra), p. 608. 
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A chave privada é um elemento destinado a ser do conhecimento apenas do 

titular remetente (ou signatory, conforme acima referido). Ela serve para fixar a 

assinatura eletrônica ao documento digital621.  

Já a chave pública é de conhecimento público. Sua função é a verificação da 

assinatura digital do titular da chave privada, sabendo se foi realmente dele que a 

mensagem se originou e se o documento não foi alterado622.  

Muitas vezes há um terceiro envolvido, que emite um certificado digital de que a 

chave pública da pessoa que assinou realmente pertence a ela. Essa certificação pode ser 

concedida por um órgão público ou privado623. No caso do Brasil, a atribuição de 

autoria é disponibilizada pela ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), 

sendo ele um órgão público que pertence à esfera federal, instituído pela Medida 

Provisória nº 2.200-2/2001624. 

A prova de autenticidade proveniente do sistema de validação tem um limite 

inevitável. Não há como impedir o titular de permitir que outra pessoa utilize a sua 

chave, ou que por negligência ou causas a ele não imputáveis, não consiga preservar a 

chave em segredo625. 

Mesmo assim, ocorre a presunção de que o titular da chave assinou, possuindo 

ele o ônus de provar o contrário. Cabe destacar que a presunção não tem como objeto a 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								
620 F. MENKE, Assinatura cit. (nota 602 supra), p. 46. 
621 U. BRECCIA, La forma cit. (nota 69 supra), p. 608. 
622 U. BRECCIA, La forma cit. (nota 69 supra), pp. 609-610.  
623 U. BRECCIA, La forma cit. (nota 69 supra), p. 610. 
624  Informações disponíveis [on-line] em: http://www.receita.fazenda.gov.br/ICPBrasil/raiz.htm  

[27/04/2016].  
No Brasil a assinatura digital é muito usada no âmbito do processo civil, conforme o acórdão abaixo 
demonstra: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL 
INTERPOSTO PETIÇÃO ELETRÔNICA. RESOLUÇÕES N.Sº 02/2007 E 09/2007. POSSIBILIDADE. 
ERRO MATERIAL AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 
545 DO CPC. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 1092 DO CC/1916. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.ºS 282 E 356 DO STF. CONTRATO DE SEGURO. 
FORMALIZAÇÃO DE RECUSA DA PROPOSTA. NÃO-OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 07/STJ. 1. A partir de 1.º 
de fevereiro de 2008 foi instituído o recebimento de petição eletrônica, no âmbito deste Superior Tribunal de 
Justiça, pelo que passou a ser permitido aos credenciados utilizar a Internet para a prática de atos processuais, 
independente de petição escrita (Resoluções n.ºs 02/2007 e 09/2007) 2. Verificada a existência de erro 
material no acórdão que, partindo da equivocada premissa de que interposto via "fax", não conheceu do 
agravo regimental apresentado por petição eletrônica, com assinatura digital, impõe-se o acolhimento dos 
presentes embargos, com efeitos infringentes… (grifei)” (STJ, Embargos de Declaração no AgRg no Ag 
993323/SP, Min. Rel. Carlos Fernando Mathias, Rel. Dje: 28/10/2008).  

625 U. BRECCIA, La forma cit. (nota 69 supra), p. 609.  
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autenticidade da assinatura, mas sim a sua recondução ao titular626, que pode não ter 

sido quem realmente utilizou a chave privada, mas será responsabilizado caso não 

demonstre que não sabia da utilização, por culpa não a ele imputada627. 

Conclui-se, assim, que essa presunção é iuris tantum628, e para vencê-la não basta 

provar que um terceiro utilizou a assinatura, sendo preciso demonstrar que esse terceiro 

não tem relação com o titular, agindo contra a vontade deste629.  

Caso o terceiro seja consignatário da chave a título de depósito, ou de mandato, a 

autoria é sempre imputável ao titular, mesmo que o terceiro tenha agido de maneira 

abusiva. Aplica-se o princípio da aparência, devendo arcar o titular com os riscos 

advindos da dissociação entre a autoria do documento e a autoria da declaração do 

titular da chave privada. 

É evidente que, para proteger a legítima expectativa e a confiança na rede 

eletrônica, a aparência advinda das declarações de vontade acaba sendo mais 

considerada do que a vontade interna, conforme mencionado, devendo ser assegurada a 

expectativa legítima do consumidor.  

Antes da entrada em vigor do código de administração digital italiano (Decreto 

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), poderia ser subentendido pela maioria da doutrina de 

tal país que o documento com assinatura não digital (portanto, apenas eletrônica) seria 

apenas considerado um documento informático, não atingindo o grau de forma escrita 

determinada pelo lei 630 . Posteriormente, foi realmente consolidado, pelo Decreto 

																																								 																					
626 C. MASSIMO BIANCA, Diritto Civile cit. (nota 81 supra), p. 307.  
627 O documento da telemática que contém uma assinatura eletrônica é livremente avaliado em juízo. 

Essa assinatura não atribui tanta certeza quanto a assinatura digital, que, em juízo, faz com que o documento 
tenha a eficácia de um documento escrito que necessitaria da assinatura manuscrita. Conforme o Art. 21, do 
já citado decreto legislativo italiano 82/2005: “1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma 
elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche 
oggettive di qualità e sicurezza.2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro 
tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del 
dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria”. 

628 F. MENKE, Assinatura cit. (nota 602 supra), p. 52 
629 C. MASSIMO BIANCA, Diritto Civile cit. (nota 81 supra), p. 307.  

 630 U. BRECCIA, La forma cit. (nota 69 supra), pp. 610-615. O autor destaca que o artigo 10, do 
Decreto del Presidente della Republica, 28 dicembre 2000, n. 445, determinava que o documento 
informático, subscrito com assinatura eletrônica, satisfazia o requisito legal da forma escrita. Entretanto, 
existiram grandes discussões na doutrina, e a linha majoritária entendia que a assinatura deveria ser digital ou 
eletrônica qualificada para preencher o requisito legal da forma. Tais discussões acabaram com a publicação 
do Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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Legislativo italiano citado, o fato de ser necessária a assinatura digital ou eletrônica 

qualificada para o documento ser considerado escrito conforme a lei631.  

De acordo com E. TOSI, portanto, o contrato virtual pode ser de forma atípica, ou 

seja, concluído por meio de assinatura eletrônica mais fraca, em que as características 

técnicas não são especificadas pela lei. E pode ser também de forma típica, que é o caso 

do contrato concluído por meio da utilização de assinatura eletrônica avançada ou 

qualificada, denominada assinatura digital, cujas características estão determinadas pela 

lei632.  

Como conclusão, pode-se dizer que em contratos de adesão mediante cliques, a 

assinatura digital não é necessária, porém, é preciso fazer presente uma assinatura 

eletrônica não qualificada, como a aposição de uma senha, para fins de proteção de 

ambas as partes. Ao menos, se não houver o uso da assinatura, deve o aceitante 

preencher seus dados ou realizar um pré-cadastro no site em que estão ofertados os 

produtos ou serviços.  

 
4.3. O direito de arrependimento do consumidor 
 

Diante da vulnerabilidade do consumidor, e somada a ela a grande pressão do 

marketing na Internet633, deve haver sua maior proteção na rede virtual, e um exemplo 

de tutela é a oportunidade de melhor refletir e reconhecer que cometeu um equívoco, 

podendo arrepender-se de sua compra em determinado período.  

T. TEIXEIRA dispõe que o direito de arrependimento veio para coibir as compras 

por impulso, ou seja, “aquelas realizadas pelo consumidor sem que este tenha tido 

tempo para avaliar sobre a conveniência e a oportunidade de adquirir um produto ou 

serviço”. Também menciona que a sua utilização relaciona-se ao fato de o consumidor 

não ter contato físico direto com o bem, podendo haver seu posterior 

descontentamento634. 

																																								 																					
631 U. BRECCIA, La forma cit. (nota 69 supra), p. 615.  
632 E. TOSI, Contratazione cit. (nota 33 supra), pp. 98, 101, 102. 
633 S. R. C. S. LEAL, (Contratos eletrônicos cit. [nota 19 supra], p. 107) dispõe que “a contratação 

pela Internet é fruto da contratação em massa e se impõe ostensivamente ao consumidor, influenciando a sua 
manifestação de vontade. Os sites são organizados de forma à indução ao consumo, com preços e facilidade 
cada vez mais atraentes”. 

634 T. TEIXEIRA, Direito eletrônico, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2007, pp. 139-140.  
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O direito de arrependimento ou de retratação, ou right to withdraw, ou também 

diritto di recesso, é o direito de extinguir a relação contratual ou outro ato jurídico, 

dentro de determinado período, sem ter que dar nenhuma satisfação635 ou sem incorrer 

em nenhuma responsabilidade pelo descumprimento das obrigações nascidas do 

contrato ou do ato jurídico636.   

Para sua concretização, é dever que no site em que for realizada a compra haja a 

disponibilização de um campo específico para o distrato do consumidor, com a 

expedição de protocolo e a possibilidade de ser impresso637. 

Apesar desse direito ter emergido no campo do Direito do Consumidor, sendo 

inclusive obrigatório nos contratos eletrônicos, não está restrito ao âmbito 

consumeirista, podendo ser aplicado em outros contratos quando o aceitante merecer 

certa proteção638, por mais que contrarie o princípio consensualista dos contratos. 

No sistema jurídico brasileiro, o direito de arrependimento está previsto no artigo 

49, CDC, com a seguinte redação: “o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 

7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, 

sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”639.  

																																								 																					
635 Esse direito, portanto, existe por si próprio, não havendo necessidade de justificativas para seu uso 

por parte do consumidor. Cf. N. NERY JÚNIOR, Da proteção contratual, in A. P. GRINOVER, (org.), Código 
brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, 9a ed., Rio de Janeiro, 
Forense, 2007, p. 560.  

636 Cf. E. CLIVE - C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private 
Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 82 “a right to withdraw from a 
contract or other juridical is a right, exercisable only within a limited period, to terminate the legal 
relationship arising from the contract or other juridical act, without having to give any reason for so doing 
and without incurring any liability for non-performance of the obligations arising from that contract or 
juridical act”.  

637 G. MAGALHÃES MARTINS, Formação dos contratos eletrônicos de consumo via internet, 2a ed., 
Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, pp. 119, 120.  

638 E. CLIVE - C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private Law: 
Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 345. 

639 De acordo com a diretiva 2011/83/EU, em seu artigo 2o, item 8, determina-se que “«Contrato 
celebrado fora do estabelecimento comercial», qualquer contrato entre o profissional e o consumidor: a) 
Celebrado na presença física simultânea do profissional e do consumidor, em local que não seja o 
estabelecimento comercial do profissional; b) Em que o consumidor fez uma oferta nas mesmas 
circunstâncias, como referido na alínea a); c) Celebrado no estabelecimento comercial do profissional ou 
através de quaisquer meios de comunicação à distância imediatamente após o consumidor ter sido pessoal e 
individualmente contactado num local que não seja o estabelecimento comercial do profissional, na presença 
física simultânea do profissional e do consumidor; ou d) Celebrado durante uma excursão organizada pelo 
profissional com o fim ou o efeito de promover ou vender bens ou serviços ao consumidor”. Disponível [on-
line] in: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:pt:PDF 



	 	 	 139    

 

Também é encontrado no Decreto n˚ 7962 de 15 de março de 2013, que 

estabelece critérios de equidade, para tutelar o consumidor, tornando tal direito 

expressamente obrigatório nos contratos eletrônicos. Seu artigo 5˚, caput, reza que “o 

fornecedor deve informar, de forma clara e ostensiva, os meios adequados e eficazes 

para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor”640. 

Antes da promulgação do decreto acima mencionado, discutia-se se o direito de 

arrependimento, disposto no art. 49, CDC, deveria ser também aplicado aos contratos 

eletrônicos.  

F. ULHÔA COELHO possuía uma opinião minoritária, dispondo que, apenas nos 

casos de marketing agressivo, o direito de retratação poderia ser usado no comércio 

eletrônico, pois nem sempre o consumidor estaria sendo “estimulado a agir de modo 

precipitado ou impensado”. Na realidade, na Internet, por conta de sua impessoalidade, 

o consumidor estaria imune a pressões individuadas e a insistências, possuindo 

exclusivo controle. Também, para o autor, não faria muito sentido a aplicação de tal 

direito, porque o consumidor não estaria travando o contrato fora do estabelecimento 

comercial, como exige o artigo 49, CDC, mas sim no local virtual em que o fornecedor 

mantinha sua base de dados, como se fosse o próprio estabelecimento comercial ou, ao 

menos, a sua extensão, e o consumidor se dirigisse a ele641.  

O seu posicionamento não repercutiu na prática, havendo a ampla defesa do uso 

do direito de arrependimento no meio eletrônico642. Mesmo que se considerasse o site 

uma extensão do estabelecimento comercial, a intenção do dispositivo do CDC seria 

proteger o consumidor que não pudesse ter contato material com o produto ou serviço 

antes de adquiri-lo643. O fato de o produto não atender às expectativas do consumidor já 

																																								 																					
640 Além disso seus parágrafos dispõem sobre o o assunto: “§1o O consumidor poderá exercer seu 

direito de arrependimento pela mesma ferramenta utilizada para a contratação, sem prejuízo de outros meios 
disponibilizados. §2o O exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios, 
sem qualquer ônus para o consumidor. §3o O exercício do direito de arrependimento será comunicado 
imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou à administradora do cartão de crédito ou similar, 
para que: I - a transação não seja lançada na fatura do consumidor; ou II - seja efetivado o estorno do valor, 
caso o lançamento na fatura já tenha sido realizado. 

641 F. ULHÔA COELHO, Curso de direito comercial, v. 3, 3. ed. São Paulo, Saraiva, 2006, p. 49.  
642 Exemplos de autores adeptos à adoção do direito de arrependimento no comércio eletrônico antes 

do decreto de 2013 são C. L. MARQUES (Confiança cit. [nota 39 supra], p. 278), R. L. LORENZETTI (Comercio 
Eletrónico cit. [nota 37 supra], p. 219), M. E. R. FINKELSTEIN (Aspectos jurídicos do comércio eletrônico, 
Porto Alegre, Síntese, 2004, pp. 271-275); H. M. D. VERÇOSA (Agente fiduciário do consumidor em compras 
pela internet: um novo negócio nascido da criatividade mercantil, in Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 118, 2000, pp. 88-93, p. 92). 

643 T. TEIXEIRA, Direito eletrônico cit. (nota 634 supra), p. 141.  
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justificaria a possibilidade da aplicação direito de arrependimento no meio eletrônico644. 

Inclusive, o próprio F. ULHÔA COELHO modificou sua opinião alguns anos depois, em 

2006645.  

Assim, era aplicado o artigo 49, CDC, inexistindo, anteriormente ao decreto de 

2013, apenas o dever expresso do fornecedor informar tal direito ao consumidor. Já, por 

exemplo, no direito italiano, essa obrigatoriedade do fornecimento da informação acerca 

do direito de arrependimento no curso da apresentação do produto existia desde a 

década de 1990, inclusive em relação aos contratos concluídos mediante o uso de 

instrumentos informáticos e telemáticos, conforme leitura do decreto legislativo n. 50, 

de 15 de janeiro de 1992646, correspondente à adoção da diretiva n. 85/577/CEE, que 

trata exclusivamente dos contratos estabelecidos fora do estabelecimento comercial, e 

também foi incorporada por outros países da Europa.  

Mostra-se interessante dispor acerca do prazo de exercício deste direito, que ao 

mesmo tempo em que se mostra uma proteção, não pode ser muito longo, para evitar 

abusos do próprio consumidor647. De acordo com o decreto italiano supramencionado e, 

consequentemente, a diretiva n. 85/577/CEE (artigo 5o), o prazo a ser determinado para 

o consumidor poder arrepender-se, sem a indicação, por ele, de motivos, era de, no 

mínimo, sete dias, da mesma forma que no CDC brasileiro e, diversamente, do direito 

argentino, que estabelece o prazo de 5 dias648. No entanto, tal diretiva foi praticamente 

substituída pela diretiva 1997/7/CE, que determinava, em seu artigo 6º, o prazo de sete 

dias úteis.  

																																								 																					
644 N. DE LUCCA, Aspectos jurídicos da contratação informática e telemática, São Paulo, Saraiva, 

2003, pp. 112, 113.  
645 Direitos do consumidor no comércio eletrônico, in Revista do Advogado, São Paulo, Associação 

dos Advogados de São Paulo, n. 89, 2006, p. 34.  
646O artigo 9º, item 1 do decreto afirma que o decreto também se pode ser aplicado aos contratos 

eletrônicos: “le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di 
beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al 
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del 
contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici”. 
647 Assim determinou um julgado que “o direito de arrependimento, estabelecido como período de reflexão, 
ou em se tratando de venda a domicílio, deve ser exercitado em prazo exíguo como determina o artigo 49 do 
Código de Defesa do Consumidor a evitar abusos que possam ser cometidos pelo próprio consumidor” 
(TJSP, Apelação Com Revisão nº. 971850008, 28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Júlio Vidal. Data de 
Julgamento: 29/07/2008). 

648 Cf. R. L. LORENZETTI, Comercio Eletrónico cit. (nota 37 supra), p. 400. 
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Por sua vez, a diretiva 1997/7/CE foi revogada expressamente pela diretiva 

2011/83/UE649. Essa diretiva é muito relevante no âmbito do comércio eletrônico, por 

aumentar ainda mais a proteção ao consumidor. Ela ampliou o prazo de possível 

exercício do direito de arrependimento, determinando, em seu artigo 9º, que: “o 

consumidor dispõe de um prazo de 14 dias para exercer o direito de retractação do 

contrato celebrado à distância ou fora do estabelecimento comercial, sem necessidade de 

indicar qualquer motivo”650.   

Conforme o item 40 da introdução da mencionada diretiva, as diferenças dos 

prazos do exercício do direito de arrependimento entre os Estados-Membros e entre os 

contratos à distância e os travados fora do estabelecimento comercial geram grande 

incerteza jurídica, sendo imprescindível, portanto, a harmonização trazida pela diretiva. 

De qualquer forma, a solução mais correta a respeito de possíveis embates entre 

o direito da União Europeia e o interno de cada país integrante da União Europeia deve 

ser sempre a favor do consumidor, aplicando-se, portanto, o prazo mais longo possível.  

O dies a quo do prazo, de acordo com o CDC, pode ser ou a assinatura do 

contrato ou o recebimento do produto ou serviço. No entanto, tal diploma normativo não 

especifica quando utilizar ambos os casos expostos.  

Já a diretiva 2011/83/EU, que determina ser a contagem do prazo iniciada ou 

com a celebração do contrato ou com a aquisição da posse física dos bens pelo 

consumidor, dispõe que a aplicação de cada caso varia conforme o objeto do contrato: 

“no caso dos contratos de serviços, o prazo de retractação deverá expirar 14 dias a 

contar da celebração do contrato. No caso dos contratos de compre e venda, o prazo de 

retractação deverá expirar 14 dias a contar da data em que o consumidor ou um terceiro 

diferente do transportador e indicado pelo consumidor adquire a posse física dos 

bens”651. A diretiva acrescenta que, no último caso, o consumidor pode exercer seu 

direito antes do recebimento dos bens.  

																																								 																					
649 No direito italiano tal diretiva foi incorporada pelo recente decreto legislativo n. 21 de 21 de 

fevereiro de 2014. 
650 Versão portuguesa (com a utilização da língua portuguesa de Portugal) disponível [on-line] in: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083 
651 Assim determina, de forma geral o item 40 da introdução da diretiva 2011/83/EU. E de maneira 

específica, o artigo 9º, item 2, reza que: “o prazo de retractação referido no n. 1 do presente artigo expira 14 
dias a contar do: a) Dia da celebração do contrato, no caso dos contratos de prestação de serviços; b) Dia em 
que o consumidor ou um terceiro, com excepção do transportador, indicado pelo consumidor adquira a posse 
física dos bens, no caso dos contratos de compra e venda, ou: i) dia em que o consumidor ou um terceiro, 
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Apesar de não haver determinação no CDC, a doutrina e jurisprudência 

brasileiras dispõem de forma semelhante da diretiva, isto é, quando o produto ou serviço 

é entregue imediatamente, considera-se que o prazo começa da assinatura do contrato, e 

na diretiva, da conclusão do contrato; mas nos casos em que existe um intervalo 

temporal entre a assinatura do contrato e o recebimento do produto, o prazo inicia-se do 

segundo momento, pois só dessa forma o consumidor terá oportunidade de analisar 

fisicamente sua aquisição652.  

De acordo com A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, o prazo seria contado a partir do 

envio da aceitação653, provavelmente porque quando aceita, o consumidor não tem mais 

nenhuma ação em relação à formação contratual, iniciando, na prática, a sua reflexão se 

realizou ou não uma boa compra.  

No entanto, como entendeu ser a teoria da recepção a mais apropriada ao meio 

eletrônico, faria mais sentido que o prazo começasse a fluir da recepção da aceitação 

pelo fornecedor, que é o momento de conclusão do contrato, e, portanto, dies a quo para 

os contratos de prestação de serviços, conforme dispõe a diretiva mencionada.  

Abaixo, ver-se-á uma prova prática de que o direito brasileiro ainda vacila em 

determinar exatamente quando se inicia o prazo para arrependimento do consumidor. 

Segue ementa de um julgado que afirma ser contagem do prazo iniciada com a 

manifestação da vontade do consumidor (portanto, da expedição). No entanto, 

menciona, ao mesmo tempo, que o prazo de arrependimento começa com a formação do 

																																								 																																								 																																								 																																								 																								

com excepção do transportador, indicado pelo consumidor adquira a posse física do último bem, no caso de 
vários bens encomendados pelo consumidor numa única encomenda e entregues separadamente, ii) dia em 
que o consumidor ou um terceiro, com excepção do transportador, indicado pelo consumidor adquira a posse 
física do último lote ou elemento, no caso da entrega de um bem que consista em diversos lotes ou 
elementos, iii) dia em que o consumidor ou um terceiro por ele indicado, que não seja o transportador, 
adquira a posse física do primeiro bem, no caso dos contratos de entrega periódica de bens durante um 
determinado período; c) Dia da celebração do contrato, no caso dos contratos de fornecimento de água, gás 
ou electricidade, caso não sejam postos à venda em volume ou quantidade limitados, de aquecimento urbano 
ou de conteúdos digitais que não sejam fornecidos num suporte material”. Disponível [on-line] in: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083.  

652 N. NERY JÚNIOR, Da proteção contratual cit. (nota 635 supra), p. 560. Cita-se também a 
ementa de um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entende no mesmo sentido: "CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESISTÊNCIA APLICAÇÃO DO ART. 49 CDC - PRAZO- 
FLUÊNCIA A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO OU REALIZAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO 
IMPROVIDO. É inválida cláusula que determina a possibilidade de desistência somente a partir da 
assinatura do contrato. Sem a entrega do serviço, não se inicia a contagem do prazo estipulado pelo artigo 
49 do Código de Defesa do Consumidor" (TJSP, Apelação com Revisão nº 929014005, 26ª Câmara de 
Direito Privado, Relator: Renato Sartorelli, julgado em 05/05/2008). 

653 A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale cit. (nota 117 supra), p. 678. Assim também 
determina T. TEIXEIRA, Direito eletrônico cit. (nota 634 supra), p. 145. 
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contrato, julgando nesse sentido quando dispõe que o prazo iniciou-se com o depósito 

do sinal no caso concreto. Portanto, parece que foi adotado o momento da recepção pelo 

fornecedor do sinal pago pelo consumidor.  

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSUMO. AGÊNCIA DE 
VIAGENS. PACOTE DE TURISMO. NEGOCIAÇÃO PELA 
INTERNET. CONTRATO À DISTÂNCIA. DIREITO DE 
ARREPENDIMENTO. APLICABILIDADE. FORMAÇÃO DO 
CONTRATO. APERFEIÇOAMENTO COM A ACEITAÇÃO. Aplica-
se à contratação feita por via de telefone e por meios eletrônicos o art. 
49 do CODECON, concedendo-se ao consumidor um período de 
reflexão e a possibilidade de se arrepender, sem ônus, obtendo a 
devolução integral de eventuais quantias pagas. O prazo de 
arrependimento tem início com a formação do contrato ou com a 
entrega do produto ou serviço. Quando a formação se desdobra em 
diversas fases, tendo início com tratativas preliminares que resultam 
em proposta do prestador de serviços, somente com a manifestação de 
vontade do consumidor, no sentido de aderir à oferta, pode-se iniciar a 
contagem do prazo. Ausente declaração de aceitação dos termos 
propostos, considera-se que a aquiescência do consumidor e, 
conseqüentemente, o aperfeiçoamento do vínculo, ocorreram com o 
depósito do sinal.” (TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.05.704783-
9/002 – Comarca de Belo Horizonte - Relatora Desembargadora 
Heloísa Combat. Data de Julgamento: 06/09/2006). 

 Evidencia-se, portanto, que no caso dos contratos em que há a solicitação de 

produtos pelo consumidor, não pode o prazo começar a fluir antes do seu recebimento, 

devendo o consumidor ter um tempo para refletir após a obtenção a posse física do 

produto, ou também após a sua “posse virtual”, no caso do bem adquirido ser imaterial, 

como músicas, filmes, documentos em formato epub, pdf, dentre outros.  

No entanto, no caso desses bens imateriais, muitas vezes não será possível 

exercer o direito de arrependimento sem nenhum ônus ao consumidor, já que este pode 

receber o arquivo em pdf, por exemplo, gravar uma cópia em seu computador e de má-fé 

alegar que não gostou do produto, exigindo o seu dinheiro de volta 654 . R. L. 

																																								 																					
654 Cf. T. TEIXEIRA (Direito eletrônico cit. [nota 634 supra], pp. 144, 145), um consumidor estaria 

agindo de má-fé caso gravasse, em seu computador, um software contido em um CD comprado pela Internet 
e, posteriormente, se arrependesse da compra. Portanto, defende o autor que o Brasil deveria ter uma 
normativa que regulasse situações similares. 
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LORENZETTI, no tocante à compra de bens digitais, tem a opinião de que, caso não haja 

determinação legal, o direito do consumidor se retratar seria abusivo e antifuncional655.  

Assim, o consumidor não pode abusar de seu direito. Por exemplo, caso houver 

eventual depreciação do bem pelo consumidor, ele deverá ser responsabilizado pela 

diminuição de valor do bem. Assim, conforme explicação da diretiva 2011/83/EU, “para 

verificar a natureza, as características e o funcionamento dos bens, o consumidor apenas 

deverá proceder às mesmas manipulações e à mesma inspecção que as admitidas numa 

loja. Por exemplo, o consumidor deverá poder provar uma peça de vestuário, mas não 

usá-la. Por conseguinte, durante o prazo de retractação, o consumidor deverá manipular 

e inspeccionar os bens com o devido cuidado”656. 

Acerca do prazo, observa-se, por último, que ele deve ser contado da maneira do 

artigo 132, CC, isto é, “salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-

se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento”657. 

Diante de sua importância, esse direito é irrenunciável nos contratos de consumo, 

sendo nula cláusula que dispõe o contrário. No entanto, há casos determinados em que 

ele não é aplicável. No direito italiano, por exemplo, seu exercício mostra-se incabível 

quando a prestação do serviço contratado já tenha sido realizada658. Assim também 

determina o artigo 16, item “a”, da diretiva 2011/83/UE, acrescentando que deve haver 

o prévio consentimento expresso do consumidor, com o reconhecimento de que perderá 

o seu direito de retratação quando o contrato tiver sido plenamente executado pelo 

fornecedor659.  

Além dessa exceção, o artigo 16 da diretiva elenca outras, sendo interessante 

transcrever o item “m”, que dispõe não ser conferido o direito de retratação ao 

consumidor quando se trata do “fornecimento de conteúdos digitais que não sejam 

fornecidos num suporte material, se a execução tiver início com o consentimento prévio 

																																								 																					
655 R. L. LORENZETTI, Comercio Eletrónico cit. (nota 37 supra), p. 246. 
656  Item 47 da introdução da diretiva 2011/83/EU, disponível [on-line] in: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083 
657 T. TEIXEIRA, Direito eletrônico cit. (nota 634 supra), p. 146. 
658  Art. 48 do Codice del consumo italiano. Disponível [on-line] in: 

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/03/19/codice-del-consumo 
659  Disponível [on-line] in http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083 
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e expresso do consumidor e o seu reconhecimento de que deste modo perde o direito de 

retractação”660. 

De acordo com o DCFR, em geral, nos contratos em que o consumidor desistente 

já tiver pago o preço, deve o fornecedor restituir o pagamento661 sem atrasos, no prazo 

de trinta dias, contados da realização de tal direito662. No entanto, o artigo 13, item 1, da 

diretiva 2011/83/UE determina prazo mais favorável ao consumidor, afirmando que no 

caso de arrependimento “o profissional reembolsa todos os pagamentos recebidos do 

consumidor, incluindo, se aplicável, os custos de entrega, sem demora injustificada e, 

em qualquer caso, o mais tardar 14 dias a contar da data em que é informado da decisão 

do consumidor de se retractar do contrato, nos termos do artigo 11”. Portanto, em caso 

de colisão entre norma de direito interno já existente nos países da União Europeia, com 

																																								 																					
660  A diretiva está disponível [on-line] in: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083. O artigo 16, em sua integralidade, reza que: “Excepções ao 
direito de retractação Os Estados-Membros não conferem o direito de retractação previsto nos artigos 9o a 
15o relativamente aos contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial no tocante: a) Aos 
contratos de prestação de serviços, depois de os serviços terem sido integralmente prestados caso a execução 
já tenha sido iniciada com o prévio consentimento expresso dos consumidores, e com o reconhecimento de 
que os consumidores perdem o direito de retractação quando o contrato tiver sido plenamente executado pelo 
profissional; b) Ao fornecimento de bens ou à prestação de serviços cujo preço dependa de flutuações do 
mercado financeiro que o profissional não possa controlar e que possam ocorrer durante o prazo de 
retractação; c) Ao fornecimento de bens realizados segundo as especificações do consumidor ou claramente 
personalizados; d) Ao fornecimento de bens susceptíveis de se deteriorarem ou de ficarem rapidamente fora 
de prazo; e) Ao fornecimento de bens selados não susceptíveis de devolução por motivos de protecção da 
saúde ou de higiene quando abertos após a entrega; f) Ao fornecimento de bens que, após a entrega e pela sua 
natureza, fiquem inseparavelmente misturados com outros artigos; g) Ao fornecimento de bebidas alcoólicas 
cujo preço tenha sido acordado aquando da celebração do contrato de compra e venda, cuja entrega apenas 
possa ser feita após um período de 30 dias, e cujo valor real dependa de flutuações do mercado que não 
podem ser controladas pelo profissional; h) Aos contratos para os quais o consumidor tenha solicitado 
especificamente ao profissional que se desloque ao seu domicílio para efectuar reparações ou operações de 
manutenção. Se, por ocasião dessa deslocação, o profissional fornecer serviços para além dos 
especificamente solicitados pelo consumidor ou bens diferentes das peças de substituição imprescindíveis 
para efectuar a manutenção ou reparação, o direito de retractação deve aplicar-se a esses serviços ou bens 
adicionais; i) Ao fornecimento de gravações áudio ou vídeo seladas ou de programas informáticos selados a 
que tenha sido retirado o selo após a entrega; j) Ao fornecimento de um jornal, periódico ou revista, com 
excepção dos contratos de assinatura para o envio dessas publicações; k) Aos contratos celebrados em hasta 
pública; l) Ao fornecimento de alojamento, para fins não residenciais, transporte de bens, serviços de aluguer 
de automóveis, restauração ou serviços relacionados com actividades de lazer se o contrato previr uma data 
ou período de execução específicos; m) Ao fornecimento de conteúdos digitais que não sejam fornecidos 
num suporte material, se a execução tiver início com o consentimento prévio e expresso do consumidor e o 
seu reconhecimento de que deste modo perde o direito de retractação”. 

661 Além do pagamento, o consumidor deve igualmente ter restituídos os valores desembolsados por 
causa do frete e da postagem. Isso porque o fornecedor, ao escolher vender fora do estabelecimento 
comercial, está arcando com os riscos do negócio. Cf. N. NERY JÚNIOR, Da proteção contratual cit. (nota 
635 supra), p. 563. 

662 E. CLIVE - C. VON BAR (org.). Principles, definitions and model rules of European Private Law: 
Draft Common Frame of Reference (DCFR) cit. (nota 46 supra), p. 372. 
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a norma incorporada pela diretiva, aplica-se a mais favorável ao consumidor, isto é, o 

prazo de 14 dias para haver a devolução do dinheiro pelo fornecedor.  

Da mesma forma que o fornecedor é obrigado a avisar o sucesso da compra, ou 

seja, enviar ao consumidor um aviso de recebimento de sua aceitação, também é seu 

dever avisar que a declaração de arrependimento do consumidor foi recebida. A falta de 

tal notificação não é condição essencial para provar que houve exercício do direito de 

recesso, igualmente no que ocorre em relação à falta do aviso de recebimento da 

aceitação, a qual não macula a conclusão do contrato ocorrida anteriormente.  

Com base em tudo que foi exposto, a observação provavelmente mais relevante a 

ser feita é que o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor não difere o 

momento de conclusão do contrato.  

Como tal direito é irrenunciável pelo consumidor, pode parecer que a conclusão 

dos contratos a que ele se aplica apenas ocorre com a adesão definitiva do consumidor, 

isto é, após o transcurso do prazo para poder se retratar. Apesar de tal aparência, as 

disposições legais e doutrinárias expostas deixaram claro que o direito de 

arrependimento é exercido após a conclusão contratual ou após o recebimento do 

produto, não postergando a ocasião considerada como o momento de encontro de 

vontades entre as partes. 

Assim, pode-se dizer que o direito de arrependimento representa apenas uma 

condição resolutiva do contrato, que é cancelado, havendo a extinção também de 

eventual contrato acessório de financiamento 663 . Ressalva-se, no entanto, que o 

consumidor, caso use demasiadamente o produto, o danifique, e ainda queira devolvê-lo, 

terá direito a se arrepender da compra, mas deverá ressarcir o fornecedor664. Nesse 

sentido, o arrependimento do consumidor se diferencia do recebimento, pelo fornecedor, 

da aprovação ou da viabilidade do pagamento, o qual, como visto, representa uma 

condição suspensiva do contrato eletrônico.  

 
 
 

																																								 																					
663 Cf. C. LIMA MARQUES (Confiança cit. [nota 39 supra], p. 280), o contrato de financiamento 

também seria cancelado, seguindo a jurisprudência a mesma orientação.  
664 Assim dispõe o item 47 da introdução da diretiva europeia supracitada disponível [on-line] in: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083 
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5. CONCLUSÕES 

 
No momento, de maneira sintética e pontual, cabe retomar o panorama realizado 

e individualizar as conclusões e resultados obtidos.  

O estudo que resultou na escrita da presente dissertação de mestrado teve como 

objeto um assunto que mostra embates doutrinários tanto no meio material, quanto no 

imaterial. Escolheu-se trabalhar com o último, devido às suas diversas peculiaridades, 

principalmente no tocante à relativização do tempo e do espaço, com a consequente 

dificuldade da transposição das regras tradicionais aplicadas à formação contratual aos 

contratos eletrônicos.  

Para fins de precisão terminológica, ressaltou-se que a expressão “conclusão”, 

diferente de “formação”, refere-se apenas ao momento em que o contrato se torna 

perfeito, isto é, em que ocorre o encontro de vontade das partes. 

Determinar o momento exato de conclusão do contrato eletrônico mostra-se 

muito relevante, pois pode influenciar na fixação do preço do produto, do foro 

competente para o julgamento de eventual demanda, da lei reguladora do contrato, do 

dies a quo do prazo para o exercício do direito de arrependimento do consumidor, e, 

principalmente, na extinção do direito de revogar a proposta sem que isso acarrete ônus 

algum ao proponente ou a sua responsabilidade por caso fortuito ou força maior.  

Primeiramente, com base no princípio da não discriminação do meio digital, 

partiu-se da premissa de haver a equivalência entre documentos e comunicações 

eletrônicos e aqueles advindos do meio material, com a devida adaptação dos institutos 

jurídicos.  

Assim, apesar de o contrato ter sido questionado quando do nascimento do 

contrato de adesão e, depois, ainda mais em face das peculiaridades do meio eletrônico, 

entendeu-se que suas etapas de formação merecem apenas uma amoldagem, não sendo 

necessária a criação de um novo instituto para regular os negócios “sem acordo” e 

praticamente em silêncio travados na rede mundial de computadores.    

 Ademais, apesar de a Internet não possuir fronteiras ou materialidade, também 

se considerou que a acomodação do emprego dos institutos deve ser regulada, ou ao 

menos as regras já existentes devem ser aplicadas de maneira uniforme. Não pode o 

novo meio, portanto, basear-se apenas na autorregulamentação, principalmente para não 
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haver abusos do fornecedor, que pode se aproveitar da grande vulnerabilidade sofrida 

pelo consumidor, que sofre grande impacto do marketing no meio eletrônico.  

Também, como não se extinguiu o instituto contratual, não há motivos para a não 

adoção dos princípios clássicos do direito contratual no âmbito dos contratos 

eletrônicos. Foram estudados os de maior importância para o tema da presente pesquisa: 

princípios da autonomia da vontade, do pacta sunt servanda, da boa-fé e da confiança.  

O primeiro princípio possui restrições, como a lei, a boa-fé e duas limitações de 

ordem geral: a ordem pública e os bons costumes. No entanto, pelo fato de essas duas 

ocuparem uma zona cinzenta de delimitação, dependente da cultura de cada época e 

cada população, existe grande dificuldade de conceituá-las e, consequentemente, de 

aplicá-las ao meio digital. Viu-se que devido à já mencionada extrema vulnerabilidade 

do consumidor no e-commerce, é necessário que existam ainda mais restrições ao 

princípio em análise, o que já vem ocorrendo com a imposição de cláusulas coercitivas, 

por exemplo, no direito brasileiro, pelo Decreto de n˚ 7.962 de 15 de março de 2013.  

No tocante ao pacta sunt servanda, sublinhou-se que, apesar de ser necessária à 

segurança jurídica das relações a aplicação de tal princípio, existe como exceção a ele, 

além do caso fortuito e da força maior, o direito de arrependimento do consumidor, que 

é obrigatório nos contratos eletrônicos.  

Já no âmbito da boa-fé, percebeu-se sua grande importância nos contratos 

eletrônicos, principalmente o seu dever anexo de informação e o seu derivado princípio 

da confiança.  

Viu-se que esse último princípio está sendo muito relevante à proteção do 

consumidor, que deve ter preservada a sua legítima expectativa na formação contratual.  

Nesse sentido, pode ser aplicada a teoria da aparência, mas com a ressalva de que seu 

uso é excepcional, por proteger a crença legítima do receptor da mensagem apenas 

quando é comprovada a sua dificuldade de verificar a situação por meio de uma conduta 

diligente. 

Partindo para uma análise mais específica da formação contratual, considerou-se 

que as tratativas, convites e pré-contratos não são elementos próprios da formação do 

contrato, apesar de serem atividades que podem se desenvolver em prol do atingimento 

do acordo, influenciando em sua formação.  
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O cume da formação do contrato é a sua conclusão, que pode ser visualizada no 

instante do acordo, realizado, principalmente, por meio da troca entre a proposta e a 

aceitação das partes.  

No que diz respeito à oferta, discutiu-se principalmente as diferenças entre a 

oferta ao público e o convite a ofertar, chegando à conclusão de que a declaração de 

vontade do fornecedor mostra-se como uma oferta, portanto, vinculante, nos casos em 

que é possível evidenciar precisamente os requisitos essenciais à formação do contrato.  

Dessa forma, a aposição de fotos de mercadorias em uma página de suporte 

eletrônico e a publicidade, assunto, por sua vez, mais polêmico, têm a natureza jurídica 

de oferta e não de convite a ofertar. Assim, deve o fornecedor manter o preço e também 

a disponibilidade do produto, não precisando esta ficar subordinada à disponibilidade no 

estoque, pois, pelo fato de o contrato eletrônico ser travado em tempo real, é possível 

haver a programação das vendas de maneira que o anúncio só seja feito até o 

esgotamento do produto.   

Já no que toca à aceitação, considerou-se importante ressaltar outras formas de 

manifestação da vontade do aceitante, que não seja com a declaração expressa de 

vontade, dando destaque ao silêncio e ao comportamento concludente.  

O contrato formado mediante o comportamento concludente do aceitante 

conclui-se no momento em que há o início da execução, devendo ele avisar o 

proponente sobre o início da execução. Afirma-se que nos click-wrap agreements há a 

formação pelo comportamento do aceitante, porque a manifestação de vontade do 

consumidor ocorre por meio do seu ato de clicar em um ícone, o que indica que está 

aderindo às cláusulas formuladas pelo fornecedor e não representa uma declaração 

expressa de vontade propriamente dita.  

No entanto, apesar da afirmativa acima, o contrato eletrônico mediante cliques 

não é concluído no momento da conduta do consumidor ao clicar no ícone eu aceito ou 

semelhante, isso porque o clique do consumidor reflete, na realidade, a sua própria 

aceitação, e não propriamente o início da execução do contrato. O consumidor não 

necessita, posteriormente ao seu clique, avisar ao proponente que realizou uma ação 

com vistas à conclusão contratual, e caso se tratasse de um usual contrato com a 

conclusão por meio de um comportamento concludente, isso teria de ser feito. 
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No caso da conclusão dos contratos entre presentes, formam-se pela aceitação 

imediata da oferta por parte do destinatário, de maneira que é preciso haver a 

instantaneidade da percepção do proponente de que houve a aceitação do consumidor. 

Citam-se como exemplos os contratos concluídos em chats virtuais. 

No caso dos contratos entre ausentes, constatou-se que não há uma uniformidade 

doutrinária ou prática quanto ao momento exato de sua conclusão, nem no meio 

material, nem no imaterial. Para determiná-lo são usadas quatro teorias: do 

conhecimento, da declaração propriamente dita, da expedição e da recepção.   

Após a comparação entre sistemas jurídicos e a ponderação de pontos negativos e 

positivos principalmente entre a teoria da recepção e da expedição (que, certamente, são 

as mais adotadas), atingiu-se a conclusão de que a teoria da recepção seria a que melhor 

se encaixaria ao meio eletrônico.  

No meio material, o Brasil adota a teoria da expedição, conforme artigo 434, CC, 

com mitigações. Mas, apesar de a teoria da expedição ter a vantagem de não precisar 

apurar o momento da chegada da resposta no destinatário, percebeu-se uma tendência 

atual de crítica a ela, por fazer sentido apenas em uma época em que a comunicação era 

muito lenta. Isso porque antigamente resolvia o problema da insegurança do aceitante 

em confiar que sua manifestação de vontade proferida em uma carta chegaria uma dia 

ao proponente e formaria o contrato. No entanto, essa insegurança não mais existe 

diante das inovações tecnológicas, caindo por terra a importância da “mailbox rule”. 

Ademais, além de outros argumentos expostos no presente trabalho, a teoria da 

expedição poderia gerar muita insegurança, principalmente aos consumidores, que 

teriam menos dias para desistir do contrato, caso o prazo referente ao seu direito de 

arrependimento começasse a contar do envio da aceitação.  

Ainda há argumentos e posições contrárias, porém nota-se uma predisposição 

atual ao seguimento da teoria da recepção, por exemplo, os Princípios Unidroit e o 

CISG seguem-na expressamente. Inclusive no direito nacional, cita-se o enunciado 173 

do Conselho de Justiça Federal, aprovado na Terceira Jornada de Direito Civil. 

Adotando-se a teoria da recepção, nos contratos mediante a troca de e-mails, sua 

conclusão seria efetivada no instante de armazenamento da mensagem, quando se 

possibilita a sua visualização pelo destinatário. Deve-se fazer a ressalva de que se o e-

mail é usado para fins particulares e o aceitante não envia sua declaração em horário 
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comercial, o contrato só se conclui no dia seguinte; no entanto, caso se trate de um 

contrato de consumo, pode ser formado inclusive fora do horário comercial, o que 

ocorre também no caso dos click-wrap agreements. Nesses, após o clique do 

consumidor no campo “eu aceito” ou similiar, e a consequente recepção dessa aceitação 

pelo fornecedor, estará perfeito o contrato.  

Além de tentar sugerir que a recepção da aceitação pelo proponente seria o 

melhor momento para a conclusão dos contratos eletrônicos de consumo, inclusive 

mediante aplicativos como o WhatsApp, foi imprescindível analisar se certas 

peculiaridades do meio eletrônico influenciariam na determinação de tal momento.  

Resumidamente, viu-se a natureza do direito de arrependimento do consumidor, 

bem como ato de reserva do produto no carrinho de compras; do recebimento, pelo 

proponente, da aprovação do pagamento feito pelo consumidor; e do envio, pelo 

proponente, de um aviso de recebimento da aceitação. 

Concluiu-se que nenhum desses elementos influencia no momento de conclusão 

do contrato. A espera, pelo proponente, do recebimento da aprovação do pagamento 

feito pelo consumidor não posterga a conclusão do contrato, representando apenas uma 

condição suspensiva do contrato. O direito de o consumidor retratar-se, por sua vez, 

pode ser considerado uma condição resolutiva, com certas restrições. A obrigatoriedade 

de o proponente enviar o aviso de recebimento da aceitação é um mero dever anexo, 

para garantir a segurança jurídica nos relações jurídicas eletrônicas, também não 

diferindo o momento de conclusão do contrato eletrônico. E, por último, a reserva no 

carrinho de compras faz parte apenas de uma fase pré-contratual, bem como a eventual 

aposição da assinatura eletrônica, que não é necessária à formação do contrato, mas é 

recomendável para garantir maior segurança do consumidor, ao menos a assinatura não 

qualificada, que se evidencia, por exemplo, pela obrigatoriedade da aposição de uma 

senha.  
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