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RESUMO 

 

MORELLI, L. Relação de Consumo e o Contrato de Cloud Computing. 2018. mestrado, 

Faculdade de direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

O presente trabalho analisa a relação contratual estabelecida nos contratos de Cloud computing, 

especificamente sob o suporte fático das relações de consumo. Para tanto, serão analisados os 

conceitos de contratos de bens informáticos, distinguindo-os do gênero dos contratos 

eletrônicos, bem como os novos mecanismos contratuais comandados por inteligência artificial 

que se utilizam da computação de nuvem para a automatização da tomada de faculdades 

contratuais, tratando-se dos chamados smart contracts e dos algoritmos contratuais. Após, se 

adentra na estruturação do negócio jurídico da computação de nuvem, sua natureza complexa 

de prestação de serviços e elemento disruptivo dos principais avanços tecnológicos na área 

tecnológica, os sujeitos da relação e da cadeia de fornecimento e as responsabilidades 

contratuais, esmiuçando referido contrato na hipótese das peculiaridades das relações de 

consumo e a vulnerabilidade tecnológica aplicada para consumidores/usuários pessoas físicas 

e jurídicas, empreendendo uma análise comparada da relação de consumo no Brasil, Europa e 

no sistema da Common Law. 

 

Palavras-chave: Contratos – Novos Princípios Contratuais – Contrato Eletrônico – 

Armazenamento de dados –  Cloud computing – Direito do Consumidor – vulnerabilidade 

tecnológica – Empresa consumidora 
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ABSTRACT 

 

 This dissertation analyzes the contractual bound established in Cloud computing contracts, 

specifically under the consumer law. Therefore, will analyze the newest concepts of computer 

contracts, distinguishing them from the electronic contracts, as well as the new contractual 

mechanisms commanded by artificial intelligence that use information stored in Cloud 

computing to take contractual decisions, the so-called smart contracts and contractual 

algorithms. After, the structure of the legal business of Cloud computing will be analyze, taking 

into account its complex nature of service provider and the disruptive element as main 

technological advances, and the agents of the economic operation, supply chain and the 

contractual responsibilities under consumer law relations and the technological vulnerability 

applied to agents/users, doing a comparative analysis of the consumer law bound in Brazil, 

Europe and the Common Law system. 

 

Keywords: Contracts -   Contracts – New contractual principles – Electronic Contract – Data 

storage - Cloud computing - Consumer law - technological vulnerability 
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e as respectivas páginas. 
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instituição de ensino e departamento na qual foram defendidas e pela data. 

As referências bibliográficas, quando já citadas no trabalho, serão grafadas de forma 

reduzida com a menção ao título da obra, seguido da expressão “op. cit.”, a nota correspondente 

em que a obra foi primeiramente citada e a paginação. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto da presente dissertação se propõe a analisar um tipo contratual específico, o 

chamado contrato de Cloud Computing.  

De fato, não basta à presente dissertação simplesmente adentrar-se de forma 

premeditada ao tema sem primeiramente ser entendido o contexto do referido trabalho, 

inserindo-o no campo de estudo do chamado direito digital ou cyberlaw para o direito 

americano. 

Nesse ponto, quando dos inícios dos estudos no campo do direito digital, um fato 

interessante ocorreu nos Estados Unidos no simpósio “Law of Cyberspace”, organizado na 

Universidade de Chicago, onde um dos palestrantes convidados, o juiz FRANK H. 

EASTERBROOK, que deveria tratar do tema “"Property in Cyberspace”, proferiu na ocasião uma 

palestra originando o texto: “Cyberspace and the Law of the Horse”, no qual condenou a 

especialização exagerada da ciência jurídica, equiparando o conceito de Cyberlaw com o 

conceito chamado por ele de “Law of the Horse”, dissertando que, em corridas de cavalos, os 

danos causados estariam todos abrangidos pelas regras de indenização da Responsabilidade 

Civil (law of torts), não se criando pelo estudo do direito um campo exclusivo chamado “direito 

dos cavalos” ou “responsabilidade civil pelo dano ocasionado por cavalos”, por exemplo.1 

FRANK H. EASTERBROOK, por analogia, aplica sua linha de pensamento à propriedade 

intelectual na rede de computadores:  

This leads directly to my principal conclusion: Develop a sound law 
of intellectual property, then apply it to computer networks. Problem: 
we do not know whether many features of existing law are optimal. 
Why seventeen years for patents, a lifetime plus some for copyrights, 
and forever for trademarks? Should these rights be strengthened or 
weakened? Why does copyright have the particular form it does? What 
sense can one make of the fuzzball factors for fair use? How can one 
make these rights more precise, and therefore facilitate Coasean 
bargains? Until we have answers to these questions, we cannot issue 
prescriptions for applications to computer networks.2 

 

                                                 
1 Cyberspace And The Law of The Horse, University of Chicago Legal Forum nº 207, 1996, pp.207-209. 
2 Cyberspace And The Law of The Horse, op. cit. (nota 1), pp. 208. 
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O autor não defende a criação de Leis específicas sobre a propriedade intelectual no 

direito digital, entretanto, sugere que as Leis de propriedade intelectual sejam melhor 

trabalhadas, bem como, que sejam incluídos no rol dos direitos de propriedade os domínios de 

internet. Conclui o autor:  

Property rights need to be better specified than that. Appropriation of 
names and trademarks would not be tolerated in the rest of the 
commercial or political world; why so for Internet addresses? (…) hat 
means three things: make rules clear; create property rights where now 
there are none; and facilitate the formation of bargaining institutions. 
Then let the world of cyberspace evolve as it will, and enjoy the 
benefits.3 

 

O autor simplifica bastante a questão da propriedade no direito digital, chegando 

inclusive a afirmar que haveriam questões legais mais controvertidas no âmbito da propriedade 

intelectual do que aquelas da propriedade intelectual na rede de computadores. 

Indo além, o autor afirma que o contrato eletrônico, igualmente, em nada se 

diferenciaria de um contrato convencional, simplificando a discussão ao afirmar que a forma 

de adesão da contratação em nada pode afastar a justa expectativa do consumidor com relação 

às características efetivas dos produtos, ainda que as características expressas nos termos sejam 

outras.4 

Curioso que a opinião de FRANK H. EASTERBROOK foi objeto de um artigo resposta 

feito por LAWRENCE LESSIG por volta de três anos depois, no qual o mesmo rebate 

veementemente o primeiro autor: “I agree that our aim should be courses that “illuminate the 

entire law,” but unlike Easterbrook, I believe that there is an important general point that 

comes from thinking in particular about how law and cyberspace connect”5. 

Para esse autor, o importante é a eficácia da Lei, de forma que algumas áreas do direito 

não prescindem de regulamentação específica, mas outras a exigem para uma maior eficácia, 

sendo esse o caso do direito digital. LAWRENCE LESSIG exemplifica citando a proibição do 

acesso à pornografia por menores de idade e afirma que, no mundo físico, é razoavelmente 

possível identificar menores de idade, ainda que eles busquem disfarçar-se, de forma que a 

                                                 
3 Cyberspace And The Law of The Horse, op. cit. (nota 1), pp. 212. 
4 Cyberspace And The Law of The Horse, op. cit. (nota 1), pp. 214-216. 
5 Commentaries, The Law of The Horse: What Cyberlaw Might Teach, in Harvard Law Review, v. 113, p. 502. 
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venda ou exibição de material proibido pode ser facilmente obstada. Entretanto, no universo 

digital, a identificação dos usuários não ocorre na forma “self-authenticating”, assim, a 

legislação eficaz no mundo real, torna-se ineficaz no mundo digital, visto que o controle de 

idade mostra-se impossível no mundo digital, uma vez que os acessos de usuários a 

determinado site ocorre de forma igual para todos, utilizando-se dos mesmos protocolos.6 

Outro exemplo do autor versa sobre privacidade: quando o consumidor entra em uma 

loja no mundo físico, o segurança desse estabelecimento pode lhe perguntar o nome, um 

funcionário pode lhe questionar qual a identidade do cliente, uma câmera de segurança pode 

lhe monitorar os movimentos, qual a peculiaridade? Todos esses movimentos do fornecedor 

são facilmente percebidos pelo consumidor, não existindo, na verdade, qualquer tentativa de 

oculta-los ou mesmo dissimulá-los, o que não ocorre no mundo virtual, os rastreamentos dos 

dados do usuário são feitos de forma oculta, seja no momento da escolha do produto, seja no 

momento da compra. 

Assim, a regulação do mundo digital é uma medida que se impõe, pois não poderia a 

Lei mudar a natureza do mundo digital para fazê-lo adequar-se ao mundo físico, entretanto, 

seus chamados “códigos”7 de funcionamento podem ser alterados, podendo o governo regular 

o comércio digital, por exemplo, ou ainda regular o comportamento de provedores de serviço.8 

                                                 
6 Nesse exemplo, o autor utiliza-se de caso paradigmático do direito americano: Reno v. American Civil Liberties 
Union, 521 U.S. 844 de 1006, sendo essa a primeira decisão a versar sobre a proibição de exibição de conteúdo 
“impróprio” na internet no direito americano. Apesar da decisão não ter sido unânime, considerou-se que a 
“liberdade de expressão” deveria ser preservada, mantendo-se os conteúdos identificados como “indecentes” 
online, julgando os termos da Communications Decency Act of 1996, que não traria em seus termos uma definição 
segura do que se poderia entender por “material impróprio para menores”, a vagueza da redação foi considerada 
pela corte no momento da decisão.  
7 Para LAWRENCE LESSIG, códigos são as regras e instruções intrínsecas ao software e hardware que, juntas, 
formam o espaço virtual: “As I define the term, code refers to the software and hardware that constitute 
cyberspace as it is— or, more accurately, the rules and instructions embedded in the software and hardware that 
together constitute cyberspace as it is. Obviously there is a lot of “code” that meets this description, and obviously 
the nature of this “code” varies dramatically depending upon the context. Some of this code is within the Internet 
Protocol (IP) layer, where protocols for exchanging data on the Internet (including TCP/IP) operate.(…)” 
8 Essa ideia de LAWRENCE LESSIG é curiosa pois o texto, muito embora seja de 1999, já adiantou as soluções que 
chegaram ao mundo digital décadas depois, como o Electronic Commerce Protection Act  (ECPA), conhecido 
como “SPAM bill”, que entrou em vigor no Canadá em 15 de janeiro de 2015, a Diretiva Europeia para o 
Comércio eletrônico 2000/31/CE e, ainda, a recente diretiva que unificou o Direito do Consumidor a 2011/83/EU 
de 25 de outubro de 2011, que alterou as Diretivas 93/13/CEE do Conselho e a Directiva 1999/44/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Diretiva 85/577/CEE do Conselho e a Diretiva 97/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. No Brasil, há o decreto nº 7.962 de 15 de março de 2013. 
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O autor entende que o espaço digital comporta quatro possíveis modelos de 

regulamentação: a regulamentação por Lei (direitos autorais, responsabilidade civil), atuando 

por meio de sanções ex post; regulamentação por normas derivadas dos próprios provedores 

de serviço, sendo essas normas indutoras de comportamento, com consequências ex post 

impostas, seja pelos termos de uso, seja pelos fóruns dos usuários, podendo resultar, inclusive, 

na exclusão de usuários das plataformas; regulamentação pelo mercado, pela qual muitas 

empresas que atuam online podem cobrar diretamente por seus serviços ou recorrer a 

patrocínios, oferecer serviços gratuitos aos usuários, ganhar espaço no mercado online e 

induzir comportamentos nos consumidores.  

A respeito, citamos o autor GRALF-PETER CALLIESS, o mesmo que dissertou sobre 

mecanismos de governança online, acrescentando-os como forma de indução de 

comportamento na rede, onde é comum que os provedores de serviço recorram à prestação de 

serviços de terceiros para administrar seus negócios, seja contratando empresas para 

administrar verdadeiros fóruns arbitrais online, seja para intermediar e mesmo ranquear a 

qualidade de serviços oferecidos e consumidores, desenvolvendo empresas atuantes no 

mercado online, nas chamadas trustmarks, para induzir o comportamento dos consumidores e 

instituir códigos de conduta que ofereçam maior segurança aos usuários, e mesmo fornecedores 

que buscam a intermediação de outros provedores para a venda de seus produtos. O autor 

utilizou-se de exemplos conhecidos, caso das empresas online Amazon e Ebay.9 

Por fim, a quarta forma de regulamentação apresentada por LAWRENCE LESSIG seria 

aquela que diz respeito aos próprios “códigos” da rede de computação, que constituem a 

própria arquitetura da rede mundial de computadores, conjugando software e hardware. São 

as regulamentações feitas pelos programadores que determinam o que os usuários digitam, por 

exemplo, senhas para acesso a determinando serviço, procedimentos de compra que atestam 

comportamentos concludentes de compra, requisição de informações do usuário ou mesmo 

garantias de anonimato no momento do acesso.10 

                                                 
9 Transnational Consumer Law: Co-Regulation of B2C-E-Commerce, in CLPE Research Paper nº3/2007 
vol. 03 nº. 03, 2007, pp. 04-05. 
10 Commentaries, The Law of The Horse: What Cyberlaw Might Teach, op. cit. (nota 5), pp. 508-509. 
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Entende o autor que essas quatro formas de regulamentação do espaço digital atuam 

em conjunto, e conclui, a existência de dois problemas essenciais que distinguem a razão pela 

qual o direito convencional perde eficácia diante do ambiente digital: o primeiro ele chama de 

Zoning Speech, visto que, no ambiente digital, as características essenciais de consumidores e 

fornecedores permanecem ocultas, de forma que as Leis tem eficácia restrita devido à 

arquitetura do ambiente digital que acabaria gerando um “ruído” em sua aplicação. Outro 

problema identificado é a respeito da proteção da privacidade, visto que, igualmente devido à 

arquitetura do sistema do ambiente digital, a fuga de dados do usuário de forma não consentida 

é uma realidade, já que, no momento da navegação, o comportamento do usuário é capturado, 

relembrando o autor que referiu-se ao comportamento no mundo real.  

De certo, a arquitetura do ambiente digital não permite uma identificação dos usuários, 

mas apenas uma vinculação do acesso ao endereço de IP, único meio de autenticação utilizado 

na rede mundial de computadores, fato esse que seria um elemento que comprometeria a 

eficácia do ordenamento jurídico no momento de identificar as condutas no ambiente digital, 

daí o desenvolvimento de métodos específicos de navegação que permitem à rede identificar 

o usuário. No caso de menores, há a navegação para crianças controle parental, no qual as 

possibilidades de acesso do usuário ficam restritas pela própria rede.11 

O autor, curiosamente, acredita que a melhor forma de regulamentar a internet seria 

por meio de códigos de conduta feitos pelos próprios usuários, bem como, os softwares e 

provedores de acesso desenvolvendo instrumentos eficazes de identificação de usuários, 

autorregulando o comportamento dos usuários na rede, não devendo o governo intervir na 

rede.12 Exemplifica com a criação do protocolo P3P13 

Na mesma linha, segue GRALF-PETER CALLIESS, o qual defende que o ambiente digital 

deva ser orientado por certificação conferida por terceiros, viabilizando uma autorregularão do 

                                                 
11 Commentaries, The Law of The Horse: What Cyberlaw Might Teach, op. cit. (nota 5), p. 516 
12 “My point is not to endorse such legislation: I think the ideal response for Congress is to do nothing. But if 
Congress adopted this form of regulation, my view is that it would be both feasible and constitutional. Netscape 
and Microsoft would have no viable First Amendment objection to a regulation of their code; (…)” 
Commentaries, The Law of The Horse: What Cyberlaw Might Teach, op. cit. (nota 5), pp. 517. 
13 Em tradução livre significa Plataforma de Preferências para Privacidade, que determina que os usuários sejam 
informados da coleta de dados ocorrida durante a navegação, ofereçam uma possibilidade de escolha ao usuário 
sobre quais informações deseja compartilhar, disponível em http://www.w3.org/TR/WD-P3P10-syntax, acesso 
em 29.08.2017. 
 



22 
 

 

setor.14 Entretanto, LAWRENCE LESSIG destaca que essa postura resultaria na privatização do 

sistema legal, defendendo que as relações obrigacionais aperfeiçoadas no meio digital, por 

exemplo, ficariam submetidas aos códigos de conduta estabelecidos na rede, que se 

submeteriam não propriamente ao ordenamento jurídico, mas também, e principalmente, à 

arquitetura da rede. 15 O autor destaca que a arquitetura de rede não pode derrogar os princípios 

do direito das obrigações, e se isso ocorrer, deve haver uma resposta precisa do ordenamento 

nesse aspecto, de forma que os códigos de conduta na rede devem refletir os valores do 

ordenamento jurídico, sendo imprescindível que o ordenamento atue in loco para prevenir 

desvios cometidos pelos códigos de conduta e pela arquitetura de rede. 

Conclui LAWRENCE LESSIG que o juiz FRANK H. EASTERBROOK não observou que a 

ausência de uma resposta do ordenamento jurídico à nova realidade do ambiente digital traria, 

em si, uma ameaça aos próprios valores do ordenamento jurídico, visto que a arquitetura do 

ambiente digital impulsiona mudanças de valores, seja no direito de propriedade intelectual, 

seja no direito das obrigações.16 

Aqui, com a devida vênia, o raciocínio de LAWRENCE LESSIG merece uma importante 

ponderação. Ainda que ele tenha escrito seu texto em 1999, adiantou uma importante discussão 

a respeito da arquitetura do ambiente digital forçar uma reformatação de valores ao 

ordenamento jurídico, defendendo que, ainda que a iniciativa privada deva ganhar espaço na 

regulamentação da rede, não pode ficar a seu exclusivo critério a determinação de sua 

formatação legal.  

A doutrina italiana empreendeu importante análise sobre o fenômeno informático e sua 

influência no mundo dos contratos, destacando o papel transformador da tecnologia sobre o 

fluxo de dados, ponderando que o desenvolvimento do ambiente digital criou novos centro de 

imputação jurídica que demanda imediata resposta do ordenamento: “la spinta impetuosa dele 

                                                 
14 Nas palavras do autor: “This example highlights that trustmark providers can generate a realm of private order, 
which rests not only on norms as part of codes of conduct but also on a combination of an insurance for filed 
payment and alternative dispute resolution procedures. Such na arrangement increases the security level to such 
an extent that eshopping is rendered more reliable than traditional brick and mortar business dealings, in which 
customers have to assert their legal rights in court and in which they carry the risk of insolvency.”(Transnational 
Consumer Law: Co-Regulation of B2C-E-Commerce, op. Cit (nota 9), p. 09. 
15 “The cyberspace analog has no equivalent toolbox. Its obligations are not conditioned by the public values that 
contract law embraces. Its obligations instead flow automatically from the structures imposed in the code,” 
Commentaries, The Law of The Horse: What Cyberlaw Might Teach, op. cit. (nota 5), pp. 530. 
16 Commentaries, The Law of The Horse: What Cyberlaw Might Teach, op. cit. (nota 5), pp. 546. 
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nuove tecnologie di trasmissione dele informazioni è arrivata ad incidere sul sistema 

macroeconômico, creando settori di atività di impresa nuovi e prima d’orainesplorate  

opportunità di mercato per gli operatori economici.”, gerando o que o autor chamou de 

mercantilização de informação, sendo o ambiente digital uma forma aprimorada de 

transmissão de informações sob as formas mais diferentes possíveis, seja por texto, seja por 

imagem, vídeo, códigos de programação etc. Toda a forma de dados que possa ser reduzida 

sob o armazenamento de bits e bites. 

De fato, a informação, per se, passou a ser um objeto de extrema relevância jurídica, 

multiplicando-se os bens jurídicos dela derivados, destacando-se os bancos de dados (que 

podem apenas armazenar informações ou armazenar, interpretar e coordenar de forma lógica 

e complexa, criando novo objeto merecedor de tutela jurídica, podendo ser essa nova 

informação um vídeo, um programa televisivo), sendo a mesma desprovida de natureza 

corpórea, sem forma e estrutura. 

A informação é o objeto do contrato eletrônico, não sendo seu acesso amplo e irrestrito 

por qualquer usuário, mas sim, acompanhado pela celebração de negócios jurídicos de 

licenciamento de software, licenciamento de acesso ou mesmo cessão de know-how. 

De fato, a difusão da informática e suas inúmeras aplicações nos mais variados setores 

econômicos acabou, necessariamente, demandando uma resposta jurídica aos novos bens 

surgidos do mundo digital, no caso, o manuseio, a interpretação e a transmissão de 

informações, hipótese que a doutrina italiana considerou sem equivalentes no mundo físico.17 

Interessante pôr em relevo que o mundo digital extravasou seu manuseio do simples 

computador pessoal, hoje manifestando-se por meio de aplicativos de celular que, cada vez 

mais, oferecem serviços de alta precisão, que demandam grande envio de informações 

                                                 
17 “L’esplosione di Internet e la crescente ramificazione delle reti di telecomuncazioni ha fato sì che il fenomeno 
digitale, nella sua accezione economica e giuridica, abbracciasse a sè non solo tutta quella mitiade di rapporti 
commerciali che si concretizzano quotidianamente nelle forme dell’economia tradizionale, ma anche che 
sviluppasse uma serie di situazioni giuridiche soggetive finora non considerate dal diritto perché esclusive 
dell’ambiente digitale e non riproducibili in contesti differenti. L’ambiente digitale include ed alimenta dunque i 
tradizionali traffici commerciale e produce, nello stesso tempo, nuovi interessi giuridici e mai sperimentate forme 
di scambio tra operatori e tra costoro e gli utente dela rete temelatica.” (PIEREMILIO SAMARCO, I Contratti di 
informatica, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’economia, I Nuovi Contratti 
Dell’informatica, Sistema e prassi, Padova, Cedam, 2006, pp.177-189). 
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pessoais, assinatura de termos de uso abrangentes, concessão de direitos personalíssimos e 

novas formas de contratação de serviços, tais como novas modalidades de intermediação de 

serviços, como os contratos de Escrow18 e os contratos de Cloud Computing. 

 Além, adentrando-se nas novas modalidades de contrato, a doutrina americana definiu 

os chamados smart contracts que, em uma tradução livre, se tratam de “contratos inteligentes”, 

baseados em execução automática com máxima eficiência, que serão explorados nos tópicos 

que seguem. 

A primeira conclusão que se tira, portanto, é da importância da discussão em torno do 

direito digital, destacando sua importância e singularidade, devendo agora prosseguir a 

presente dissertação a refinar a discussão em torno das novas modalidades de contrato que 

foram criados pela arquitetura do ambiente digital, com o oferecimento de espécies singulares 

de contratação, e juridicamente atípicos, mas socialmente típicos, emprestando a terminologia 

de PEDRO PAIS DE VASCONCELOS.19  

 
 
                                                 
18 Objeto de estudo de mestrado de SILMARA BEGA NOGUEIRA, contratos de escrow seriam uma modalidade de 
garantia para contratos, assemelhado ao depósito, mas depósito de códigos fonte de contratos para sujeito terceiro, 
que não participa, a princípio, da relação primitiva entre licenciante e licenciatário, mas tratando-se de terceiro 
que guardará os códigos e os fornecerá ao licenciatário quando o mesmo necessitar, seja para manutenção do 
software adquirido, ou mesmo proteção na hipótese de ataque que demande ao licenciatário o acesso aos códigos 
de programação na hipótese de necessidade de reparos ao sistema. O escrow, em si, não é uma modalidade nova 
de contratação derivada do meio eletrônico, sendo comum na hipótese de compra de terras, venda de ações e 
depósitos visando construções e fusões e aquisições de empresas, permanecendo com o terceiro depositário valor 
que assegure a operação principal. O escrow, extrapolando a definição trazida pela pesquisadora, pode ser 
definido como contrato trilateral acessório de garantia, com deveres e obrigações peculiares a cada um de seus 
agentes, assemelhando-se ao contrato de depósito no caso do chamado escrow agent, a similaridade é tal que 
alguns doutrinadores chamam referida modalidade de depósito de Contrato de depósito fiduciário, também 
chamado de contrato de garantia de acesso ao Código-Fonte (entendido como um código de programação 
representado por linguagem específica e sofisticada voltada aos analistas para descrever detalhadamente o 
programa e seus vários passos, constituindo um instrumento de comunicação da forma e conteúdo do programa 
aos técnicos da área). (Contrato de Escrow: Como garantia de acesso ao Código Fonte, Dissertação de Mestrado, 
2004, orientador prof. Newton de Lucca, banca em 04.05.2004) 
19 A atipicidade contratual apresenta-se em plano duplo: legal e social, sendo a legal originada de contratos que, 
muitas vezes, a prática os consolidou como tipos expressos no ordenamento jurídico, caso da compra e venda, 
mas não seria, por exemplo, o caso da sociedade por quotas de participação, modalidade contratual plurilateral 
que nasceu do próprio ordenamento. Destaca o autor que a criação de tipos deve-se a uma “certa inércia na vida 
jurídica” com uma tendência intrínseca de se manter fórmulas e sistemas cujos resultados são de conhecida 
eficácia, daí a tentativa de muitas vezes se utilizarem os tipos contratuais para finalidades que não aquelas 
expressamente previstas, ou misturando cláusulas inerentes a tipos diferentes, originando os chamados contratos 
atípicos. Sendo que o Estado, muitas vezes, pode interferir na criação contratual, determinando a tipificação, 
entendendo tipificação como a objetivação de determinadas características, excluindo abstrações incomuns. 
(Contratos Atípicos, 2ª ed. Coimbra, Almedina, 2009, pp. 01-39.) 
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1. AS NOVAS PERSPECTIVAS DO CONTRATO 
 

Ao tratar do tema dos contratos, importante mencionar a lição de ENZO ROPPO que 

afirma que a sociedade passa por um irreversível processo de “fuga ao contrato”, vivenciando 

um verdadeiro processo de contratualização das relações, considerando-se o contrato como a 

veste jurídica para o tráfego negocial, lídimo instrumental para a tutela de interesses de 

particulares com o fim de se transferir riquezas.20 Evidente que essa definição, apesar de 

escolar, não é de toda uníssona, observe-se o entendimento contrário de GRANT GILMORE, para 

o qual, o contrato sucumbiu no momento em que restou esquematizado, sendo engolido pelos 

princípios do Tort e pela figura dos quase contratos.21 Já CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY 

destaca que os contratos estão tomando uma nova formatação, deixando de ser somente 

instrumentos de auto-regulamentação dos interesses privados das partes, sobrepondo-se aos 

particulares, estes valores derivados do chamado Estado Social, conferem nova roupagem ao 

liame obrigacional, que passa a aceitar a intervenção estatal para reequilíbrio das relações e 

reinterpretando o princípio da autonomia da vontade.22 Assim, emprestando os termos de 

PONTES DE MIRANDA, o contrato não seria apenas uma congruência negocial. 

Sobre o tema, faz importantes ponderações MARCOS BERNARDES DE MELO, mas 

partindo do gênero do qual o contrato é espécie: o negócio jurídico. Para o autor, há quem 

defenda que o negócio jurídico, entendido este como o “fato jurídico cujo elemento nuclear do 

suporte fático consiste em manifestação ou declaração consciente de vontade, em relação à 

qual o sistema jurídico faculta às partes, dentro de limites predeterminados e de amplitude 

vária, o poder de escolha de categoria jurídica e de estruturação do conteúdo eficacial das 

relações jurídicas respectivas, quanto ao seu surgimento, permanência e interesse no mundo 

jurídico.”23, estaria ultrapassado. 

Pondera o autor que o mundo de hoje vive o movimento da massificação contratual, de 

forma que os contratos não são mais celebrados de forma singular, mas sim, moldados para 

produzirem efeitos sobre uma infinidade de relações, muitas vezes relações totalmente 

                                                 
20 V. ROPPO, O Contrato, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 10-15 e 21-24 
21The Death of Contract, 2ª ed., Michigan, The Ohio State University Press, 1995.  
22 Função social do Contrato, 4ª, São Paulo, Saraiva, 2012, pp. 18-22. 
23 Teoria do Fato Jurídico, Plano da Existência, 15ªed., São Paulo, Saraiva, 2008, p. 191. 
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automatizadas, nas quais quem efetivamente celebra o negócio são máquinas e não seres 

humanos.24 Referidas transformações tecnológicas e sociais exigiram uma maior intervenção 

do Estado na economia e na direção de algumas relações travadas entre particulares, caso do 

contrato de trabalho, produção e circulação de bens, moradia e fundo rural. Conclui o autor 

que o Estado passa a ser cada vez mais chamado a disciplinar as relações pela própria 

massificação, caso da imposição unilateral de cláusulas pelo contrato celebrado na forma 

adesiva, contratos os quais, supostamente, seriam celebrados sem a adequada congruência 

negocial do chamado aderente, ou ainda, caso do chamado “contrato necessário”, quando um 

particular é obrigado à celebração compulsória de determinado contrato. Neste caso, o exemplo 

do autor é o seguro obrigatório25. Pois bem, conclui MARCOS BERNARDES DE MELO que a ideia 

de que a concepção “clássica” do negócio jurídico estaria superada mostra-se falsa, visto que, 

desde o início das relações negociais, é bem delimitado que a arbitrariedade da vontade das 

partes é repudiada, de forma que o atual ordenamento jurídico já, naturalmente, apresenta 

dispositivos que controlam a vontade das partes, ainda que sob a pretensa concepção clássica 

de negócio jurídico, de forma que não se faz necessária uma nova concepção de negócio 

jurídico, visto que seu elemento caracterizador seria a liberdade negocial das pessoas, que só 

a podem exercer, lídima faculdade de contratar, dentro dos limites legais.26 

O autor, ao arremate, critica a posição de alguns juristas que consideram ser ato-fato 

jurídico as hipóteses de manifestação de vontade fulminante nos casos de compras de produtos 

que estão em gôndolas de supermercado. A este exemplo poderíamos acrescentar o próprio 

contrato de transporte coletivo, nos quais não há tempo de se verificar os requisitos do plano 

                                                 
24 LORENZETTI, ao tratar desse tema sobre o contrato eletrônico ao mencionar a existência de contratos celebrados 
por computadores, apresenta referida possibilidade como verdadeira inovação. Nesse mesmo sentido tem-se 
inclusive o entendimento do JOÃO FÁBIO AZEVEDO AZEREDO que igualmente defende a ideia da celebração de 
contratos por inteligência artificial. De fato, a questão, por mais que a recente doutrina tenha deixado bastante 
tormentosa e inovativa. 
25 A esses contratos CLÓVIS VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA os chama de “contratos ditados”, cujo surgimento deu-
se em época de planificação econômica, sendo eles instrumento de melhor distribuição de recursos básicos, 
concluindo que nessa modalidade de contrato não há materialmente declaração de vontade, operando-se referidos 
contratos sob a forma de ato de direito público, tão somente vigorando os direitos formativos típicos próprios de 
uma relação obrigacional no decorrer da relação, mas nunca em sua origem, exemplifica o autor com o manejo 
dos direitos formativos extintivos, tais como de resolução, rescisão, redibição e denúncia. Note-se que o autor 
abre grande divergência para com Marcos Bernardes de Melo, para o qual a autonomia de vontade estaria 
preservada nos contratos dito por ele “necessários” (A Obrigação como Processo, São Paulo, Fundação Getúlio 
Vargas, 2006, pp. 26-27. 
26 Teoria do Fato jurídico, op cit., (nota 23), pp. 195-197. 
 



27 
 

 

da validade: os referidos negócios seriam existentes e eficazes. Afirma o autor que o 

oferecimento do produto na prateleira já é manifestação de vontade suficiente, manifestação 

essa na qual a manifestação de aceite do contraente se adere, ao que o autor chama de 

manifestação concludente de vontade.27 

Trazendo o exemplo dos contratos eletrônicos, CLÁUDIA LIMA MARQUES afirma 

tratarem-se de contratos com “unilateralidade virtual” e desumanizada em virtude da compra 

online ser celebrada entre o consumidor e o computador da loja, em caso idêntico ao do 

supermercado, cujo método de compra é igualmente automatizado. 

Empreendendo uma análise do vínculo obrigacional, dando, portanto, mais um passo 

para trás na análise do negócio jurídico, agora sob uma perspectiva da incidência da boa-fé 

objetiva, JUDITH-MARTINS COSTA delimita a relação obrigacional em complexa e simples, 

sendo a simples a singularidade da prestação exigida, consistindo a relação em simples relação 

de débito e crédito estática, sendo do credor a pretensão de exigir o cumprimento da obrigação 

do devedor. Tal conceito ganhará dinamicidade com a pandectista alemã com o já enunciado 

conceito de negócio jurídico e a noção de vínculo jurídico trazida por SAVIGNY, de forma que 

a doutrina alemã identificou que, além da obrigação principal, pairariam sobre a relação outros 

deveres que não aqueles subsumidos aos termos do contrato ou da própria legislação.28 

Observa a autora que o Direito das Obrigações sempre fora o mais imutável ao longo 

da história, apenas saindo de seu verdadeiro estado de latência com as doutrinas pessoalistas, 

que enunciaram ser a obrigação um direito a uma atividade humana, sendo a obrigação um 

lídimo vínculo entre pessoas ou sujeitos jurídicos, constituindo a relação o dever e a pretensão, 

subjacente a uma relação entre duas vontades, nas palavras da autora: “A obrigação é, nesse 

imaginário jurídico, o domínio da vontade do devedor pela vontade do credor”.29 

As chamadas teorias pessoalistas acabaram por dar lugar às doutrinas realistas, as quais 

transportaram o prisma de análise da relação do sujeito para a operação econômica per se, na 

qual a relação obrigacional não ocorreria entre sujeitos, mas sim, entre patrimônios, 

                                                 
27 Teoria do Fato jurídico, op cit. (nota 23), pp. 198-199. 
28 A Boa-Fé no Direito Privado, Critérios para a sua Aplicação, São Paulo, Marcial Pons, 2015, pp. 200-203. 
29 A Boa-Fé no Direito Privado, op. cit. (nota 28), p. 204. 



28 
 

 

defendendo que o direito privado seria imune às mudanças políticas, morais e sociais, mas não 

imune à evolução econômica.  

Por sua vez, essa doutrina foi sucedida pela doutrina chamada de dualista (schuld und 

haftung), a qual enunciava que a obrigação se decompunha em dois momentos: do débito e da 

responsabilidade, sendo a última, o Haftung, uma verdadeira submissão ao poder de 

intervenção daquele a quem não se presta o que deve ser emprestado (também chamado de 

poder de agressão), e o primeiro, o Schuld, que é a dívida em si, um dever legal intrínseco de 

pagar o que se deve. O mérito de referida doutrina foi extrapolar o conceito de responsabilidade 

pessoal do devedor e propiciar o desenvolvimento dos seguros de responsabilidade civil, visto 

que a doutrina ocupou-se em determinar quem respondia por determinado ato frente aos 

demais. A construção doutrinária foi capitaneada exatamente tendo por base a então nascente 

sociedade industrial europeia. 

Toda a construção dogmática do direito privado operada no século XIX fartamente 

demonstrou que a imutabilidade do direito privado era posta em xeque, defendendo a autora 

que, hoje, a relação obrigacional deve ser tomada em sua “totalidade complexa”, partindo do 

conceito de totalidade, mais especificamente totalidade concreta, pois, para a autora, a ideia do 

conceito de totalidade: “exige, para sua formação, a apreensão da integralidade dos sentidos 

de serem concretamente relacionados com cada conceito abstrato”. Dessa forma, pela 

apreensão da totalidade das circunstâncias possíveis de serem relacionadas ao conceito, este 

perde a abstração, tornando-se unitário na medida em que é relacionado com a unidade 

concreta, a unidade do todo articulado que contém em si a diferença ou a unidade da estrutura 

conceitual e da totalidade de conteúdo, sendo o expoente desse entendimento que toma a 

relação jurídica não como uma relação de prestação e contra prestação, mas sim, como uma 

relação jurídica total, podendo um determinado contrato trazer em seu bojo não apenas o dever 

de prestar, mas igualmente, uma série de outros deveres de prestar, deveres de conduta, além 

mesmo de deveres formativos.30 

Em análise da obra de CLÓVIS VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA, o mesmo entende que o 

estudo dos Pandectísticas deixou como legado às doutrinas atuais um robusto conceito de 

relação jurídica, conceito sobre o qual se constroem hoje as bases da relação jurídica total, 

                                                 
30 A Boa-Fé no Direito Privado, op. cit. (nota 28), p. 208-2011. 
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podendo referida relação ser entendida sob a forma lato sensu, na qual se abrangem todos os 

direitos, inclusive os formativos, pretensões e ações, deveres (principais e secundários, 

dependentes ou independentes), obrigações, exceções e mesmo posições jurídicas. Já do stricto 

sensu consiste em uma análise in loco dos elementos que compõe o crédito e o débito.31 Assim, 

o débito e o crédito compõem sim a relação jurídica, sendo seu coração, inclusive, mas não 

devendo ser ignorados os demais direitos formativos e as posições jurídicas que gravitam em 

torno dessa relação creditícia. Essa nova perspectiva teria surgido com a reanálise do conceito 

de vínculo “como uma ordem de cooperação, formadora de uma unidade que não se esgota na 

soma dos elementos que a compõe.” Os contratantes agora não se encontram mais em posições 

antagônicas, mas sim, em posições de congruência com iguais poderes contratuais. 

Dessa forma enuncia o autor sua renomada tese da “obrigação como um processo”, 

afirmando que a expressão traduz a nova dinamicidade do vínculo obrigacional, consistindo o 

mesmo em várias etapas que surgiriam ao longo do desenvolvimento da relação e que se ligam 

por uma “interdependência”, interdependência que se configura pela apuração do critério da 

finalidade, mas não de causa.32 Ao arremate, o autor conclui, com curiosa ressalva, que nem 

todos os sistemas jurídicos permitiriam essa análise finalística da obrigação, visto que muitos 

sistemas, tais como o português, por exemplo, a convenção, per se, transmite a propriedade, 

sendo de difícil apuração um conglomerado de etapas, quando na verdade, o sistema aglutina 

os efeitos na relação ao próprio ato em si.33 

Na esteira desse mesmo raciocínio, tem-se a doutrina de THIAGO LUÍS SANTOS 

SOMBRA, o qual conclui que a nova ordem cooperativa dos contratos não é imputada a apenas 

um dos polos contratantes, de fato, a relevância dos deveres de cooperação e conduta são tais 

que pode muito bem a relação obrigacional extinguir pelo adimplemento, mas ainda assim, 

vigorar deveres subjacentes que sobrevivem à extinção do vínculo principal, tratando-se da 

materialização do conceito de responsabilidade pós-contratual. Entretanto, o autor destaca que 

                                                 
31 A Obrigação como Processo, op. cit. (nota 25), pp. 18-19. 
32 CLÓVIS VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA afirma que todas as etapas do desenvolvimento do vínculo obrigacional 
da relação obrigacional estariam unidasunidas por um vínculo de interdependência. Talvez aqui o mais adequado 
fosse trazer à baila o conceito mais específico de causa jurídica, ou ainda do conceito de finalidade econômica 
utilizado pela doutrina ao tratar dos temas dos contratos conexos ou redes contratuais para inserir diferentes 
contratos sob o círculode efeitos de um contrato guarda-chuva, por exemplo. 
33 A Obrigação como Processo, op. cit. (nota 25), pp. 20-21. 
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não deve ser esquecido que o vínculo subjacente traz sim uma verdadeira subordinação dos 

interesses do devedor aos do credor, entretanto, os deveres de conduta ou deveres laterais 

incidem sobre ambos na mesma intensidade.34 

Sobre o tema, EMILIO BETTI apresenta importante distinção entre o que ele chamou de 

“relações de atribuição” e “relações de cooperação”, sendo as relações de atribuição inerentes 

aos direitos reais, nos quais atribui-se um bem a alguém ou desvincula-se um bem de 

determinada pessoa. Já na cooperação, há a cooperação propriamente dita de um membro do 

corpo social frente a outro, sendo o núcleo dessa relação o conceito de praestare. A prestação 

pode ser dividida em dois momentos: um da conduta do devedor que deve agir nos interesses 

do credor, chamado de momento subjetivo, e um segundo momento, chamado de objetivo, que 

consiste na análise da utilidade da conduta de cooperar.35 

De fato, a cooperação é o elemento central da conduta devida/esperada. Além, não 

basta cumprir com a obrigação principal, é necessário verificar a forma que essa prestação foi 

cumprida, se útil ou não, por exemplo. Então, se não expresso em contrato, cabe à boa-fé 

determinar a conduta e análise adequada para se determinar a conduta esperada.36 

Importante destacar que a cooperação como cerne da relação obrigacional dita total não 

é uníssona, observe o entendimento distinto de CHARLES FRIED, para o qual o ser humano 

prefere agir de forma cooperativa do que coativa, de forma que busca o auxílio dos demais na 

busca de seus interesses com amparo na confiança, confiança esta que seria instrumentalizada 

pela figura da promessa. Ao prometer algo para alguém, conferimos um poder moral do outro 

a exigir, nas palavras do autor: “ao prometer transformamos em moralmente obrigatório uma 

escolha que antes era moralmente neutra”37. 

                                                 
34 Adimplemento contratual e cooperação do credor, São Paulo, Saraiva, 2011, pp. 27-31. 
35 A respeito do conceito de utilidade, importante trazer à baila os estudos de CÁSSIO CAVALI para o qual o 
conceito de utilidade está vinculado ao conceito de interesse do credor, entendendo interesse como aquilo que se 
encontra entre dois polos, sendo interesse verdadeira relação que se estabelece, mas não entre as partes em si, mas 
entre o credor e a própria prestação em si. Assim, a capacidade do bem, traduzida aqui como verdadeira conduta 
do devedor, visto que o bem poderá ser produto ou serviço, com vistas a satisfazer a necessidade do credor, essa 
é a utilidade (Direito das Obrigações, Mora e Utilidade, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 2011, pp. 59-
60). 
36 A Boa-Fé no Direito Privado, op. cit. (nota 28), p. 208-2011. 
37 Contrato como Promessa, Uma teoria da Obrigação Contratual, São Paulo, Elsevier, 2008, pp. 10-11. 
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Assim, a ideia de relação jurídica evoluiu com o tempo, igualmente influenciando todo 

o arcabouço principiológico que a acompanha. 

 

 
1.1. OS NOVOS DEVERES CONTRATUAIS 

 

De fato, essas novas construções doutrinárias sobre os contratos acabaram por resultar 

na estruturação de novos deveres que acompanham a obrigação principal, chamados de deveres 

de prestação acessórios, deveres secundários com prestação autônoma, deveres anexos e 

deveres de proteção.  

Para JUDITH-MARTINS COSTA, os deveres acessórios destinam-se a assegurar a 

realização da prestação principal. O exemplo da autora é a obrigação de entregar uma coisa, 

sendo dever acessório o transporte o embalo e a segurança. Já os deveres secundários de 

prestação autônoma são aqueles que sucedem a obrigação principal, caso de indenização na 

hipótese de perecimento da obrigação principal, ou ainda, podem apresentar-se como 

coexistentes no caso de mora e existindo utilidade na prestação principal.38 Aqui vale uma 

crítica: a autora disserta sobre os deveres gerados pela incidência da boa-fé-objetiva, todavia, 

essa classificação de diferentes espécies de deveres já existia antes da estruturação do princípio 

da boa-fé, tanto é que o direito romano previa a substituição da prestação principal, quando de 

sua impossibilidade, caso da praestare dolum ou culpam.39 Então, a vinculação dessa categoria 

sobre o instrumental da boa-fé não parece, de fato, adequada, por ser inerente à obrigação 

principal essa possibilidade de convolação em perdas e danos. 

Já os deveres anexos são interesses vinculados ao fim da obrigação principal, são 

deveres que dizem respeito ao “como” a prestação deverá ser apresentada. Do ponto de vista 

da autora, a forma como a prestação deve ser entregue é desdobramento direto do princípio da 

boa-fé objetiva. Já os deveres de proteção objetivam implementar uma ordem de proteção entre 

as partes, não tutelam a prestação em si, mas a relação jurídica e os danos que dela podem 

advir. Tal direito se apresenta normalmente sob forma negativa, compreendendo-se no dever 

                                                 
38 A Boa-Fé no Direito Privado, op. cit. (nota 28), p. 219-220. 
39 J. C. MOREIRA ALVES, Direito Romano, 14ªed., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 382 
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de evitar danos. De fato, o interesse à proteção se estenderia à fase de pré-contratual40, muito 

embora não haja prestação principal ou efetiva relação jurídica subjacente, o dever de proteção 

já existe. Mesmo raciocínio a ser feito na hipótese de o contrato já ter sido concluído, lídimo 

caso da culpa post pactum finitum.41  

 

1.2. DO FENÔMENO DA MASSIFICAÇÃO CONTRATUAL 

 

De fato, a massificação contratual foi o principal fenômeno que passou a influir no 

direito privado e a exigir uma mudança de paradigma do sistema contratual, haja vista a atual 

sociedade do consumo, uma época de pré-elaboração unilateral dos termos contratuais, isso 

quando há contrato formal, pois é muito comum a figura do contrato oral, cuja aceitação ocorre 

por meio de condutas sociais típicas, caso dos recibos, dos tickets de caixas automáticos, sem 

diálogo, amparando-se as relações em jogos de imagens televisivas e na praticidade de se 

celebrar contratos por click, falando-se hoje em contrato desumanizado.42 

                                                 
40 A responsabilidade pré-contratual é tratada há muito pela doutrina desde Jhering que questionou a pretensão 
indenizatória dos contratantes antes do aperfeiçoamento dodo próprio vínculo contratual, afirmando que, apesar 
de não haver vínculo próprio, a indenização seria devida, mas não por manejo da chamada actio legis Aquiliae ou 
da actio doli, mas sim por um mecanismo jurídico híbrido que tomasse da primeira a culpa e da segunda a 
irrelevância da forma do dano. (R.V.JHERING, Culpa in Contrahendo, ou indemnização em contratos nulos ou 
não chegados à perfeição, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 18-20). ANTUNES VARELA destaca que os avanços da 
doutrina transportaram a discussão da culpa in contahendo para o conceito de responsabilidade pré-contratual, 
escorado nos desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva, especificamente quanto aos deveres de lealdade, 
informação, e esclarecimento, destacando o autor que a tese encontrou guarida em várias legislações europeias, 
entretanto, grande paradigma que inova a teoria de JHERING é a desvinculação ao dano culposamente causado 
como elemento essencial, caracterizando a infração o simples descumprimento dos deveres secundários, 
culposamente ou não causados. O autor destaca a inovação da legislação portuguesa no artigo 227 do Código 
Civil Português, o qual afirma que a responsabilidade não necessariamente decorrerá da mera frustração do 
negócio principal, mas abrange até o momento da conclusão do contrato. (J. M. ANTUNES VARELA, Das 
Obrigações em Geral, v.1, 10ª ed., Coimbra, Almedina, 2003, pp. 267-271). Por derradeiro, coloque-se em 
destaque que a construção doutrinária não aponta para qualquer responsabilização por ruptura das negociações, a 
ruptura é possível, mas desde que seja justificável e não simplesmente arbitrária – eminentemente potestativa – a 
faculdade de desistir da operação que se está negociando está na esfera de faculdade das partes por desdobramento 
do princípio da autonomia privada negocial, sendo inerente ao risco do negócio a eventual ruptura. (P.LÔBO, 
Direito Civil, Contratos, 2ªed., São Paulo, Saraiva, 2014, p. 83). 
41 A Boa-Fé no Direito Privado… op. cit. (nota 28), p. 223-228. 
42 C.L. MARQUES, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais, 6ª 
ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, pp. 70-73. 
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Hoje a prefixação de todo o contrato é muito comum, principalmente nos contratos 

celebrados pela internet, sendo praticamente a regra nas contratações de transportes e mesmo 

operações bancárias. 

Tanto é que, nesse cenário, se proliferaram os chamados contratos adesivos, contratos 

esses que, embora muito mencionados pela doutrina, especialmente a doutrina consumerista, 

são pouco analisados em profundidade.  

Aqui se faz necessário uma distinção importante e uma confusão muito comum no 

âmbito dos contratos com relação às cláusulas pré-fixadas: a distinção entre os contratos com 

cláusulas contratuais gerais e os contratos de adesão. Para CLÁUDIA LIMA MARQUES, as ccgs 

enfatizam a fase pré-contratual do negócio, na qual são determinadas uma listagem de 

cláusulas que incidirão sobre uma infinidade de contratos a serem celebrados, enquanto o 

“contrato de adesão” refere-se ao momento da contratação, na qual a vontade do contratante 

literalmente se adere à vontade já manifestada pelo ofertante do negócio.  

Para a autora, os contratos de adesão são contratos com termos standard, não sendo 

possível ao contratante discutir os termos da contratação, que já se encontram previamente 

estabelecidos anteriormente ao negócio, empreendendo o contratante, verdadeira aceitação em 

bloco de seus termos, vontade que se adere e aperfeiçoa o vínculo contratual, ganhando regras 

de interpretações específicas como a contra proferentem. Já as ccgs são contratos submetidos 

a condições gerais43, celebrados pelos contratantes sob forma adesiva, feitos para serem 

aplicados a uma infinidade de contratos de diversas naturezas. A grande questão é que 

contratos de adesão podem ter ccgs.44 Mais objetivo é JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO, para o qual 

as cláusulas de contratação geral têm verdadeira vocação universalizante, podendo incidir 

sobre qualquer ponto do negócio e sobre qualquer contrato, desde que esteja sob seu campo de 

incidência para subsumir-se. 

                                                 
43 Aqui vale mencionar um importante comentário feito por ANTUNES VARELA. CLÁUDIA LIMA MARQUES, ao 
tratar das cláusulas gerais de contratação, as chama de condições gerais de contratação, a respeito o autor 
português assevera que a tradução do alemão da expressão algemeine geschäftsbedingungen fora feita 
erroneamente, pois a tradução correta seria “cláusulas contratuais gerais” e não condições contratuais gerais, de 
forma que a tradução feita pela Lei portuguesa 446/85 de 25 de outubro estaria adequada, mas muitos autores não 
teriam se atentado para a precisão terminológica e feito uma tradução literal. (Das Obrigações em Geral, op. 
cit.(nota 40), p. 258). Curioso que escrevendo sobre o mesmo tema, GUIDO ALPA utiliza-se da expressão 
“condizioni generali” (Il Diritto dei consumatori, 5ªed., Roma, Laterza, 2002) p. 174). 
44 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, op. cit., (nota 42), pp. 72-96. 
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Pondera o autor que a distinção de um contrato que tenha ccgs de um contrato que não 

as tenha ocorre no plano do aperfeiçoamento, ou seja, a distinção é relevante na forma que se 

opera a contratação, pois há cláusulas que são inválidas, posto que são ccgs, e as mesmas 

poderão ser válidas se subsumidas à disciplina geral, sendo forte em concluir que não é o 

conteúdo das mesmas que é efetivamente tutelado pelo ordenamento, mas sim, a sua forma de 

contratação. A grande questão a ser observada nas ccgs será o déficit de legitimação dessas 

cláusulas para disciplinar a relação firmada. Entretanto, bem observa o autor, que o controle 

de conteúdo feito sobre as cláusulas de contratação geral deve-se essencialmente quando o 

contrato apresenta uma falha genética que impõe a necessidade de ponderação sob o prisma do 

equilíbrio das prestações.45 

ANTUNES VARELA, ao enfrentar o tema da contratação por adesão, destacou que a força 

motriz de todos os contratos seria justamente a igualdade jurídica, entretanto, com o 

empoderamento de grupos econômicos, as atividades empresariais se diversificaram, bem 

como a oferta de produtos e serviços, multiplicando-se no comércio jurídico a prática de apenas 

um dos contratantes, o mais forte, ditar os termos da relação, relegando ao outro contratante 

apenas a possibilidade de aceitar ou não os termos. A esses contratos passou-se a dar o nome 

de contrato de adesão, uma importação da expressão do direito francês, caracterizando-o como 

a intrínseca superioridade econômica de um dos contratantes, da unilateralidade das cláusulas 

e da invariabilidade do texto negocial. 

De fato, quando o fenômeno dessa modalidade de contratação surgiu, as legislações 

europeias tão somente analisavam a forma da contratação, como aqui já destacado por 

JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO, entretanto, com o crescimento da assimetria contratual e a maior 

especialização das atividades oferecidas, sentia-se a necessidade de um diploma que 

igualmente regulasse a contratação, bem como o conteúdo das cláusulas unilaterais, surgindo 

a Lei alemã chamada de AGB-Gesetz, que passou a regular as chamadas cláusulas gerais de 

contratação, submetendo seu conteúdo ao filtro do abuso de direito, bem como limitando os 

exercícios de direitos subjetivos e proibindo, de forma expressa, determinadas modalidades de 

                                                 
45 O Problema do Contrato, As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual, Coimbra, 
Almedina, 1999, pp. 267-271. 
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cláusulas.46 Ao arremate, o autor, ao buscar uma distinção ainda que velada entre o contrato 

de adesão e as cláusulas de contratação geral, apenas esclarece que as cláusulas contratuais 

disciplinadas pela Lei seriam chamadas de cláusulas gerais, pois criadas de forma prévia e não 

integralizadas nos respectivos contratos. 47 

Em opinião exarada, mas sob diferente perspectiva, tem-se o posicionamento de GUIDO 

ALPA, para o qual os contratos de massa se caracterizam pela existência de formulários 

contratuais pré-fixados, compostos os mesmos por cláusulas contratuais gerais (condizioni 

generali), mas não atribuindo sua criação à sociedade de massa, afirmando que referidas 

cláusulas teriam sua origem no fim do século XIX para o transporte de passageiros, tendo em 

vista a necessidade de se tratar igualmente todos os passageiros e todos os comerciantes que 

transportavam produtos. O fenômeno também ocorreu nos contratos de trabalho, a forma de 

contratação em pré-formulários padronizados ocorreu em virtude da necessidade de se 

empreender um tratamento igualitário aos trabalhadores, impossibilitando, justamente, as 

modificações individuais. Com o avanço tecnológico, a comodidade em se utilizar o contrato 

pré-fixado foi uma solução cômoda e de alto custo benefício, visto que a velocidade de 

celebração dos contratos se acelerou, difundindo-se essa forma de contratação sobre todos os 

setores da indústria. Para o autor a figura das cláusulas de contratação geral não se confunde 

com a adesão, mas o contrato de adesão seria aquele cuja manifestação de vontade se adere à 

do contratante: “La stessa definizionedi tali contratti come <<contratti di adesione>> vuol 

indicare, in altri termini, l’esigenza del comportamento del contraente debole: aderire senza 

discutere”48. Completa o autor que esses contratos receberam a alcunha de contratos 

automáticos, automáticos porque celebrados de forma fulminante. O exemplo do autor são os 

bilhetes distribuídos nas estações de metrô.49 

Ainda na esteira do paradigma da massificação contratual, CLÁUDIA LIMA MARQUES 

incluiu na análise da massificação o elemento tempo envolvido na relação, bem como a 

intrínseca complexidade da natureza da prestação contratual que se almeja e o especial vínculo 

desenvolvido entre fornecedor e consumidor que o mantém na relação por longo período. A 

                                                 
46 Das Obrigações em Geral, op. cit. (nota 40), pp. 251-256. 
47 Das Obrigações em Geral, op. cit. (nota 40), p. 258. 
48 Il Diritto dei consumatori, op. cit (nota 43), pp. 174-175. 
49 Il Diritto dei consumatori, op. cit (nota 43), p. 175. 
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autora chama esses contratos de cativos, cativo devido à especial dependência e o longo 

período de vínculo, sendo o caso dos contratos educacionais, crédito para moradia, saúde e 

segurança. Entretanto, a autora alarga seu conceito para uma ampla variedade de contratos, 

como os quaisquer “serviços de organização e aproximação de interessados”, além dos 

contratos de serviços públicos básicos de fornecimento, como energia, água e telefone. Aqui 

vale uma crítica: de fato, a autora praticamente abrange a grande maioria dos contratos de 

consumo sob o conceito de contratos cativos ou pós-modernos. A explicação seria que os 

modelos de contratos, apesar de há muito conhecidos, agora são analisados sob um prisma 

diferente, visto que sua relevância na sociedade de consumo é majorada, uma vez que hoje são 

consideradas relações socialmente essenciais que demandariam disciplina apartada.50 

CLÁUDIA LIMA MARQUES afirma que os contratos cativos foram igualmente postos sob 

lupa pela doutrina americana, que identificou o mesmo fenômeno, e chamou de relational 

contracts. A afirmação da autora não é de todo correta, pois os contratos cativos referem-se às 

relações de consumo, e os contratos relacionais, como adiante se demonstrará, são voltados 

para relações entre paritários, e seu conceito e mecânica são de aplicação diversa. A autora se 

redime no desenrolar de sua obra, ao concluir que a similaridade ocorre por ambos serem 

modalidades de contrato de longo prazo, mas conclui que a dificuldade no sistema do common 

law é tormentoso, pois lá, a relação entre privados é solene, enquanto no civil law há uma 

principiologia que flexibiliza os contratos e supre eventuais gaps, mas o sistema americano 

não funciona dessa forma. 51 

Iniciado os estudos por IAN MACCNEIL e trazida ao Brasil pelo professor RONALDO 

PORTO MACEDO, os contratos relacionais ocorrem entre empresários52, mas deixam de 

regulamentar muito do quanto é acordado e passam a ter muito de seus termos subentendidos 

e pautados pelo prisma da confiança. A respeito, é preciso o entendimento de ROBERT E. 

                                                 
50 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais, op. cit.  (nota 4242), 
pp. 96-100. 
51 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais, op. cit. (nota 42), p. 
99. 
52 CLAUDIA LIMA MARQUES afirma que a inovação do contrato relacional está exatamente no reconhecimento de 
vinculo obrigacional em uma relação que eventualmente já se extinguiu ou sequer formalmente existiu. 
Entretanto, ao concluir a autora menciona que os contratos relacionais seriam de relação de consumo, mas 
novamente não é o que diz a doutrina americana, para a qual o contrato relacional é entre empresas. (Contratos 
no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais, op. cit. (nota 42), p. 99). 
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SCOTT, que chama os contratos relacionais de contratos incompletos, e empreende estudo a 

respeito da imprescindibilidade de regulamentação do Estado, pois tais contratos teriam tantos 

gaps que incentivariam a conduta que os autores americanos chamam de breach of contract, 

para o Civil Law seria lídima resilição unilateral de contrato. Dessa forma, o autor americano 

sugere três abordagens para os contratos relacionais53, a primeira é a busca da eficiência ex 

ante, desenvolvida para aprimorar a utilidade dos futuros acertos contratuais, demandando que 

as cortes ignorem o aspecto subjetivo das partes e foquem na assunção de risco e supram os 

gaps contratuais, de forma a melhor alocar o risco contratual por meio de modelos prévios de 

contratação. De fato, esse princípio busca o lídimo equilíbrio contratual pelo conceito da 

aplicação do contrato standard. A segunda estratégia seria perquirir a eficiência ex post, que 

seria a busca de um “equitable adjustment” que tome o contexto da relação por referência e 

empreenda um ajuste eficiente no momento próprio buscando a equidade obrigacional, e aqui, 

importante destacar os dizeres do autor inglês: “Here the argument proceeds from the claim 

that relational contracts create reciprocal “relational” duties. Courts should enforce these 

duties when the parties cannot agree.” Essa estratégia serve justamente para se remediar as 

hipóteses da chamada alteração das circunstâncias, que podem afetar a estabilidade da 

contratação ao longo do desenrolar da relação obrigacional, resultando em alocação imprópria 

de riscos e eventuais danos a um dos contratantes. Já a terceira estratégia vem de ERIC POSNER, 

que repudia uma interferência ex post ou ex ante, devendo o judiciário agir para reforçar o 

direito escrito entre as partes, mas reforçar mediante análise subjetiva das formas, o que é 

interessante, pois confere ao judiciário a possibilidade de interpretar, por sua convicção e de 

acordo os fatos, os termos estritos do contrato, mas nunca inovar os termos. O autor americano 

defende a formalística na interpretação dos tribunais sobre os contratos relacionais, mas 

destaca a falta de aparato dos tribunais que não disporiam de um design institucional complexo 

para lidar com as demandas contratuais.54 

Sob essa nova perspectiva contratual se inserem os contratos eletrônicos. 

                                                 
53 R. E. SCOTT, The Case for Formalism in Relational Contract, in Northwestern University Law Review nº00-
13, maio/2000, pp. 2, 5-11, disponível em http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=215129, acesso em 
19.06.2016. 
54 The Case for Formalism in Relational Contract, op.cit. (nota 53), p. 39-46. 
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2. O CONTRATO ELETRÔNICO 

 
2.1. TERMINOLOGIA 

 

2.1.1. COMÉRCIO ELETRÔNICO E INTERNET 
 

O grande desafio do presente trabalho, de fato, é adequadamente caracterizar a 

evolução da relação jurídica e de todo o arcabouço principiológico que lhe é inerente para que 

se possa ter ferramental suficiente para enfrentar o tema dos contratos de bens informáticos, 

que adiante serão esmiuçados, iniciando-se com uma imprescindível distinção terminológica, 

passando por um a análise dos novos bens informáticos, o desenvolvimento da inteligência 

artificial na contratação eletrônica, para então, adentrar-se ao contrato de Cloud computing. 

A análise do Direito dos Contratos insere-se na moderna e vasta temática do comércio 

eletrônico, sendo ora apontado pela doutrina a necessidade de desenvolvimento de uma 

atualização do clássico direito contratual, ora apontado que os atuais princípios já bastariam 

para abranger os contratos inseridos na rede. 

FRANCESCO GALGANO destaca os efeitos jurídicos da globalização que interfere no 

comércio, tornando-o mais acelerado e, graças ao avanço tecnológico, gera uma unificação dos 

mercados e sua consequente internacionalização, o que igualmente provoca curioso fenômeno 

da desterritorialização do direito, pois agora as transações comerciais, cada vez mais, passam 

a conectar contratantes de diversas partes do globo, sendo a internet a grande propulsora do 

chamado mercado eletrônico, mas que com ele não se confunde, muito menos com o conceito 

de mercado internacional, pois esse último sempre existiu, mesmo que a prioridade sempre 

tenha sido o mercado interno.55 

Primeiramente, a globalização, de acordo com DAVID HELD e ANTHONY MCGREW é 

verdadeiramente um processo histórico complexo que transforma a organização espacial das 

relações sociais e econômicas, criando verdadeiras redes internacionais que põe em contato 

                                                 
55 Prefazione, in SAMMARCO PIEREMILIO, Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’economia, 
Il Contratto Telematico, Padova, CEDAM, 2002, pp. XIII-XIV. 
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diferentes culturas e mercados, bem como o exercício de poder56, sejam dos Estados, sejam 

dos particulares. 

Trata-se de um processo que ganha sempre um colorido diferente a depender do período 

histórico,57 caracterizando-se ora pela influência dos impérios europeus até o período 

neoliberal atual, criando peculiares efeitos espaço-temporais e organizacionais nas nações do 

globo. A peculiaridade é que esses efeitos espaço-temporais e organizacionais estão cada vez 

mais rápidos e trazem cada vez mais impactos, seja ao meio ambiente, seja na vida de cada 

indivíduo seja no próprio mercado em si. 

Em 2002, o mercado internacional movimentava mais de 6,8 trilhões de dólares. Só em 

2013, a União Europeia exportou produtos industrializados avaliados em 4,9 trilhões de 

dólares.58 

De fato, a integração econômica demandou mais do que um simples aumento de 

importações e exportações com redução de tarifas ou mesmo sua retirada completa, mas 

resultou em verdadeiros aumentos de investimentos trans-fronteiras de capital intangível 

(finanças, tecnologia, informação, ativos estrangeiros diretos nos países, aumento no 

fornecimento e diversidade de serviços), aumento nas transações internacionais pela internet e 

fornecimento de novos produtos para mercados consumidores. 

Destaca FRANCESCO GALGANO que a globalização teve por efeito gerar certo 

esvaziamento dos poderes estatais em detrimento de autoridades tecnocráticas e particulares, 

que passaram a ditar, com alguma liberdade, as regras comerciais. O autor exemplifica com a 

                                                 
56 Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance, Boldmin, Polity Press, 2002, pp. 01-09. 
57 A respeito, interessante a narrativa do caso Hudson’s Bay Company empreendido por DANI RODRIK sobre o 
fornecimento de pele de castores à Inglaterra no período das Grandes Navegações. Acostumada ao monopólio 
russo no mercado, o produto era considerado uma iguaria caríssima, mas dois irmãos franceses e o príncipe inglês 
Rupert conseguiram boas linhas de comércio diretamente com índios americanos na região de Hudson’s Bay. O 
sucesso do empreendimento rendeu a criação de uma companhia na região americana e uma autorização do rei 
inglês, Charles II, para a exploração em caráter monopolista do novo produto, bem como o amplo direito de 
propriedade sobre a referida região, que sequer era totalmente conhecida e explorada, concedendo à mais nova 
companhia o governo de fato da região. O caso é tratado em uma época na qual o comércio global havia dobrado 
de volume e as rotas comerciais passavam a ser mais longas e o fluxo das mercadorias mais rápido, mas toda a 
estrutura comercial fora construída em uma época de monopólios comerciais por grandes agentes privados, tais 
como a Companhia das Índias Orientais na região da Índia, com a remessa de seus lucros e produtos para seus 
países de origem. 
58 WTO in https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its14_highlights2_e.pdf , acesso em 28 de maio 
de 2015. 
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Lei nº 58 de Intermediação Financeira de 24 de fevereiro de 1998, que especificamente delega 

ao contrato entre particulares a regulação da disciplina da Bolsa de Valores. 

O autor italiano contesta se as bases contratuais atuais estariam preparadas para a 

disciplina do contrato eletrônico, afirmando que a nova modalidade de contrato instituía o que 

ele chamou de “scambio senza acordo”, que já vinha sendo estudado em época pré-contrato 

eletrônico, chamado de objetivação do acordo contratual.59 

Hoje, a análise do Direito dos Contratos insere-se na moderna e vasta temática do 

comércio eletrônico, sendo ora apontado pela doutrina a necessidade de desenvolvimento de 

uma atualização do clássico direito contratual para abranger os contratos inseridos na rede, 

especificamente o contrato de Cloud Computing. 

Dessa forma, a primeira questão que surge seria: afinal, o que é a rede ou o chamado 

espaço virtual?  

RICARDO LORENZETTI afirma que o espaço virtual, um mundo não de matéria, mas de 

bits e bites, criou relações jurídicas de maior dinamismo por conta de dois efeitos essenciais: 

a “desterritorialização” e a “descentralização”, visto que não existiria ordens ou hierarquias no 

espaço virtual, inexistindo uma autoridade central, fazendo com que as categorias analíticas, 

tais como cópia versus original, leitor versus autor, fornecedor versus consumidor troquem 

facilmente de papéis. Tratando-se de um “local” que não é definido por objetos ou fronteiras 

físicas, mas pelo agrupamento de interesses em torno de determinados temas, nas palavras do 

autor: “interesses hiperespecializados”.60 

Relevante destacar o aspecto tempo que, quando inserto no espaço virtual, ganha toda 

uma dinâmica nova, visto que se tornariam irrelevantes os horários, dia ou noite, o espaço 

virtual não seguiria essas regras.61 Ainda do ponto de vista específico das relações, acaba 

permitindo a celebração instantânea de verdadeiros contratos internacionais de compra e 

venda, por exemplo, ou o contato em tempo real entre pessoas de localidades globais bastante 

diferentes.  

                                                 
59 Prefazione, op. cit. (nota 55), p. XV-XVI. 
60 Comércio Eletrônico, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, pp. 30-31. 
61 Comércio Eletrônico, op. cit. (nota 60), pp. 31-34. 
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Dessa irrelevância de espaço e tempo, surge do ponto de vista jurídico uma grande 

questão que é essencial para as relações jurídicas: o local em que são celebradas. RICARDO 

LORENZETTI exemplifica na hipótese de um passageiro de trem que envia por e-mail espécie 

de declaração de vontade para a outra parte de um contrato. Tal questão é verdadeiro 

desdobramento do efeito já mencionado da desterritorialização.62 

Aqui, cumpre-se mencionar que a opinião do autor argentino parece bastante idealizada 

quanto ao funcionamento da rede. Nesse ponto, é interessante mencionar a posição divergente 

de SASKIA SASSEN que, muito embora não tenha posto como objeto de sua análise o espaço 

virtual, empreende um estudo aprofundado sobre o fenômeno da globalização e conclui que 

empresas dos Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo, se projetam para fora de seus países 

por meio de filiais e acabam levando o seu sistema legal para outros países, imprimindo a 

imagem de seu sistema legal no mercado internacional, de forma que, quando se está falando 

em fenômeno de internacionalização das relações, a autora acredita que não esteja surgindo 

uma nova lex mercatoria em seu sentido próprio, mas sim, a criação de um sistema que utiliza 

os standards da common law.63 

Assim, esse raciocínio poderia ser aplicado ao que se observa na internet hoje, visto 

que as maiores empresas do ramo de e-commerce, por exemplo, são, na grande maioria, 

americanas e todas dispõem, por exigência legislativa, de uma sede que precisa seguir as Leis 

locais. Dessa forma, falar em “desterritorialização” é um efeito que precisa ser lido com 

bastante cuidado. De fato, o que se “desterritorializa” é a relação em si, mas isso não quer dizer 

que inexista uma legislação territorial atuando ou que a internet seja um espaço livre de 

influências legislativas externas, ledo engano. Os provedores de informação são sim 

vinculados a legislações locais e isso influencia diretamente a rede, de forma que a afirmação 

de Ricardo Lorenzetti de que o espaço virtual é “descentralizado”, inexistindo uma dicotomia 

de centro versus periferia precisa ser lida igualmente de forma cuidadosa, pois, do ponto de 

vista dos efeitos político- legislativos provocados pela globalização, o espaço virtual deles não 

escapa, e acaba por refletir em boa medida, o cenário do mundo físico. 

                                                 
62 Comércio Eletrônico, op. cit. (nota 60), pp. 34-36. 
63 S. SASSEN, The State and Globalization, in R.B. HALL, T.J. BIERSTEKER, The Emergence of Private 
Authority in Global Governance, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 94-95. 
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Assim, a primeira definição que este trabalho precisa esmiuçar e adentrar é a de 

comércio eletrônico, conceito que, muitas vezes, por sua amplitude, acaba abrangendo, por 

lídimo erro, o conceito de contrato eletrônico, confundindo-se o mecanismo que viabiliza a 

operação econômica com o seu meio em si.  

De forma simplificada, SEBASTIÃO NOBREGA PIZARRO afirma que o comércio 

eletrônico nada mais é que a compra de mercadorias e serviços por meio eletrônico, mas 

completa que o comércio pode ser visto sob quatro diferentes perspectivas: a primeira das 

comunicações, caracterizando-se o comércio eletrônico como a entrega de informações, 

produtos, serviços e pagamentos através de linhas telefônicas, redes de computadores ou 

quaisquer outros meios eletrônicos; sob uma perspectiva negocial, o comércio eletrônico seria 

a aplicação de meios eletrônicos para a automação de transações e envio e recepção de dados; 

sob uma perspectiva de serviço, seria um elemento diminuidor de custos para consumidores e 

fornecedores e acelerador de relações e sob uma perspectiva on line, seria um fornecedor de 

capacidade de se transacionar produtos e informações na rede e demais serviços on line. Dessa 

forma, o comércio eletrônico se sustentaria sob dois argumentos: tecnologia e negócios.64 

O comércio eletrônico pode ser classificado em direto e indireto65, o primeiro, quando 

a celebração do negócio e entrega do bem ou serviço ocorrem todos de forma on line; o 

segundo, quando as tratativas e a formalização ocorrem on line, mas a entrega efetiva da coisa 

acontece de forma física. 

Empreendendo uma classificação mais técnica com amparo na doutrina brasileira e 

alemã, CLÁUDIA LIMA MARQUES opta por definir o Comércio Eletrônico como uma 

modalidade de contratação a distância ou não presencial para a aquisição de produtos e serviços 

                                                 
64 Comércio Eletrónico Contratos Electrónicos e informáticos, Coimbra, Almedina, 2005, pp.07-08. 
65 Comércio Eletrónico Contratos Electrónicos e informáticos, op. cit. (nota 64), p.08. Mesma opinião de 
ALEXANDRE DIAS PEREIRA: “(…) podemos caracterizar o comércio electrónico como a negociação realizada à 
distância por via electrónica, isto é, através do processamento e transmissão electrónicos de dados, incluindo 
texto, som e imagem. Dentro das diversas atividades que abrange são de destacar o comércio electrónico de bens 
e serviços, a entrega em linha de conteúdo digital multimedia, as transferências financeiras electrónicas, o 
comércio electrónico de acções (…) depois distinguem-se fundamentalmente duas modalidades de comércio 
electrónico. Por um lado, o comércio electrónico indireto, ou seja, a encomenda electrónica de bens, que têm de 
ser entregues fisicamente por meio dos canais tradicionais como os serviços postais, ou os serviços privados de 
correio expresso. Por outro lado, o comércio electrónico directo, que consiste na encomenda, pagamento, e entrega 
directa (em linha) de bens incorpóreos, como programas de computador, conteúdos de diversão ou serviços de 
informação.” A. L.  DIAS PEREIRA, A Proteção do consumidor no quadro da Directiva sobre comércio 
eletrónico, in Estudos de Direito do Consumidor, nº2, Coimbra, Almedina, 2000, p. 47. 
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através de meio eletrônico ou via eletrônica, tratando-se de novo instrumento para a celebração 

de negócios.  

Completa a autora que o comércio eletrônico pode ser visto de forma lato sensu como 

qualquer forma de transação ou troca de informação comercial, ou que objetive negócios por 

meio de transmissão de dados sobre redes de informação, nas quais se inclui a internet, mas 

não só, abrangendo o telefone e o rádio, igualmente incluindo na comunicação não apenas o 

aperfeiçoamento do negócio em si, mas todo o processo de sua celebração, tal como as 

tratativas que precedem a assinatura (efetiva congruência negocial das partes) e a fase pós-

contratual.66 

Nesse meio, desenvolveu-se um importante tráfego negocial imaterial, nada vinculado 

aos fluxos físicos de riqueza, tais como o próprio dinheiro em si, os cheques, faturas, relatórios 

e reuniões. Tais conceitos estavam ligados ao que foi chamado pelos economistas de velha 

economia, alcunha criada para diferenciar-se do nascente conceito de nova economia, na qual 

todas as formas de informação são digitais e armazenáveis em computadores. Dessa forma, 

SEBASTIÃO NÓBREGA PIZARRO bem conclui que a rede mundial de computadores 

interconectados em rápida velocidade foi o ambiente no qual o comércio eletrônico se 

desenvolveu, sendo que, dessas plataformas de velocidade e interação, a internet é a mais 

conhecida, uma vez que seu uso tornou-se comercialmente viável com o desenvolvimento do 

chamado Protocolo, funcionando este como um meio para se compatibilizar a comunicação 

entre computadores que continham diferentes softwares, e definido como “conjunto de regras 

que especifica o modo como a rede de computadores administrará o fluxo de informações e 

como deverão ser administradas as eventuais falhas que surjam durante esse fluxo.67 

Com a linguagem da rede unificada sob o Protocolo, a expansão e popularização da 

plataforma ocorreu de forma rápida. Em termos técnicos, a comunicação entre computadores 

via internet ocorre através do protocolo TCP/IP. Entretanto, um computador sozinho não pode 

se conectar à rede de computadores, é necessário a intermediação de um modem que é posto à 

disposição do utilizador como a entrada para a rede. Quem é responsável por esse acesso é o 

                                                 
66 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. 38-39 
67 Comércio Eletrónico Contratos Electrónicos e informáticos, op. cit. (nota 64), pp. 40-41. 
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conhecido provedor de acesso, também chamado de Internet Service Provider (ISP). Esses 

provedores conferem aos seus acessos um número específico, chamado de endereço de IP 

(Internet Protocol).68 

Dessa forma, a internet organizou-se e acolheu o enorme desenvolvimento de um 

conjunto de transações online, desenvolvendo de forma rápida o comércio eletrônico. 

EDUARDO TOMASEVICIUS FILHO pôs sob lupa o fenômeno do comércio eletrônico, 

demonstrando que a plataforma sob a qual se criou o chamado e-commerce nascera de uma 

necessidade de comunicações mais eficientes durante a Segunda Guerra Mundial e evoluindo 

para um sistema de comunicação para fins científicos nos Estados Unidos, e sendo aberto para 

o público de forma mais maciça em 1994, observando o autor que a internet propiciou o 

desenvolvimento dos portais virtuais especializados na venda de produtos, os quais se 

disseminaram de forma intensa e muitos, inclusive, já tem suas ações cotadas em bolsas de 

valores. Entretanto, hoje é evidente a complexificação das relações entabuladas no meio 

eletrônico, sendo encontrados portais eletrônicos que visam a aproximação entre importadores 

e exportadores, lídimos contratos B2B, bem como portais destinados à venda de produtos 

usados, empreendendo a intermediação entre o vendedor não profissional e consumidores 

potenciais, caso de contrato C2C.69  

Entretanto, não basta a disponibilização do produto para o consumidor, é necessário 

que o mesmo chegue até a residência do comprador (consumidor ou empreendedor), de forma 

que o crescimento dos portais de venda demandou pela criação de um verdadeiro aparato de 

transporte para que os produtos e serviços adquiridos efetivamente chegassem ao local em que 

eram adquiridos, ocorrendo um forte desenvolvimento dos chamados contratos de logística. 

Por esse mesmo prisma, notou-se uma enorme evolução dos meios de pagamento por meio 

eletrônico, pondo-se em destaque a própria criação da moeda eletrônica chamada de 

BITCOIN70, cujo desenvolvimento ocorre ao arrepio de qualquer controle de instituições 

financeiras. 

                                                 
68 Comércio Eletrónico Contratos Electrónicos e informáticos, op. cit. (nota 64), pp. 41-43. 
69 O Marco Civil da Internet e as liberdades de Mercado, in N. DE LUCCA;, A. SIMÃO FILHO, C.R.PEREIRA DE 

LIMA, Direito & Internet III, Marco Civil da Internet Lei nº 12.965/2014, t.2, São Paulo, Quartier Latin, 2015, 
pp. 49-55.  
70 O tema será tratado no tópico correspondente da presente dissertação. 
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A plataforma da internet, de fato, propiciou uma forte interferência no mercado, 

destacando o autor que a internet, dada sua característica de liberdade de acesso à qualquer 

pessoa, facilita o exercício da livre iniciativa, proporcionando meios de baixo custo e grande 

abrangência para que empreendedores alcancem seu público consumidor com mais facilidade, 

funcionando a internet como verdadeiro meio para se diversificar os diferentes fornecedores 

de produtos e serviços dentro do mercado e tornando-se uma alternativa aos consumidores 

frente aos clássicos estabelecimentos comerciais físicos. Ainda, a internet consagraria a 

liberdade de concorrência entre os agentes econômicos ao permitir uma aproximação com um 

modelo de concorrência perfeita, existindo diversos compradores e vendedores com acesso à 

plena informação sobre preços e características dos produtos.71 O autor direciona suas críticas 

para o patenteamento dos modelos de negócios e a discussão em torno da chamada neutralidade 

da rede, ao empreender uma discussão em torno do recente diploma legal do Marco Civil da 

internet. 

Entretanto, evidente que o autor se mostra bastante otimista com o comércio eletrônico 

e sua potencialidade de tornar o tráfego negocial mais justo, reduzindo assimetrias 

informacionais entre consumidores e mesmo empreendedores. Porém, com visão mais realista, 

tem-se a análise de TERESA PASQUINO, segundo a qual, o mercado fora ampliado de maneira 

exponencial com a internet, de forma que é cada vez mais comum que consumidores e 

fornecedores não mais se encontrem pessoalmente e, cada vez mais, não discutam os termos 

dos contratos que estão celebrando, o que geraria um fenômeno totalmente diverso do que 

aquele que TOMASEVICIUS afirmou, ou seja: não diminuiria a assimetria informacional, mas 

sim, aumentaria. Além, essa dificuldade se potencializaria com os novos objetos contratuais 

que se desenvolveram com o comércio eletrônico72, aqui, destacam-se as figuras contratuais 

de Cloud computing ou mesmo de shrink-wrapped, as quais serão, mais adiante, objeto de 

análise específica. 

A autora põe em destaque que a valoração das operações tradicionais sempre fora de 

análise bastante tranquila para a doutrina, haja vista que as mesmas teriam, por natureza, uma 

homogeneidade intrínseca, que facilitaria a análise das operações, algo que hoje não existiria 

                                                 
71 O Marco Civil da Internet e as liberdades de Mercado, op. cit. (nota 69), pp.54-55. 
72 La conclusione del contrato nella Direttiva sull’e-commerce, in PIEREMILIO SAMMARCO, Trattato di Diritto 
Commerciale e di Diritto Pubblico dell’economia, Il Contratto Telematico, Padova, CEDAM, 2002, pp. 70-71. 
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mais, dada a nova diversidade de bens e serviços, de forma que o conceito tradicional de 

mercado precisaria ser adaptado para a chamada nova economia, sendo fundamental para o 

novo conceito de mercado a regra da adequada informação sobre a operação. E aqui não se 

trata apenas de preço, mas sim, do completo conhecimento da legislação aplicável ao quanto 

foi celebrado.73 

 
 

2.1.2. CLASSIFICAÇÃO E ATIPICIDADE 

 

Precisado o conceito de comércio eletrônico, agora parte-se para a análise do conceito 

de contrato eletrônico, suas peculiaridades e, principalmente, sua distinção de figuras 

assemelhadas. 

Partindo referido tópico de uma classificação escolar, tem-se PIEREMILIO SAMMARCO, 

que disserta sobre uma preliminar distinção de contratos eletrônicos, diferenciando o contrato 

informático do contrato de objeto informático. O primeiro seria o contrato celebrado por meio 

de declaração negocial eletrônica, já o segundo são os chamados contratos de computação, nos 

quais são objeto do contrato um serviço ou um bem digital específico. Esse gênero pode ser 

subdividido em duas espécies: o primeiro seria os contratos para utilização dos computadores, 

compreendendo todos os negócios jurídicos contratuais entabulados que visem a aquisição de 

bens de software ou hardware, cuja transferência ao adquirente objetive a satisfação de uma 

necessidade informática. Já o contrato para a aquisição de serviços informáticos visa o 

fornecimento de prestações de serviços informáticos heterogêneos, aqui incluídos os serviços 

de back-up, interpretação e manipulação de dados, manutenção e atualização.74 

Completa o autor informando que há uma série de outras classificações possíveis, 

inclusive sendo possível a celebração de negócio jurídico contratual típico, mas que verse sobre 

                                                 
73 “Di qui il rilievo fondamentale che assumono nel nuovo concetto di mercato le regole sulla informazione circa 
il vero valore dell’affare: non più il prezo quale único elemento abilitato a far comprendere límportanza 
dell’affare quanto piutosto l’insieme delle informazioni sulla rilevanza delle regole pattizie e dei diritti che da 
esse derivano a tutela delle parti; di qui l’ovvia considerazione secondo la quale, per i fini che qui interessano 
ed alla luce delle ultime riflessioni, appare più utile ed oportuno accedere diretamente ad um concetto di mercato 
che, abbandonato ogni retaggio empirico, faccia riferimento ad uma nozione artefatta ma più funcionale per la 
rilevanza giuridica di esso.” (La conclusione del contrato nella Direttiva sull’e-commerce, op. cit. (nota 72), p. 
71.  
74 I Contratti di informatica, op. cit. (nota 17), p. 191. 
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um bem informático. Todavia, os contratos eletrônicos se distinguiriam em pontos específicos 

dos demais contratos, existindo elementos suficientes, na opinião de G. CASSELI, para se 

considerá-los um suporte fático negocial autônomo: versarem sobre bem de natureza imaterial 

e intangível, no caso, a chamada informação digitalizada, na qual se incluem os softwares, os 

bancos de dados, os sítios eletrônicos, os nomes dos domínios, os espaços de memória pelos 

quais trafega a informação digitalizada e dela se usufrui, os algoritmos de pesquisa e quaisquer 

produtos editoriais eletrônicos que, passíveis de materialização, como: cópias digitalizadas de 

livros, filmes, músicas, fotos etc. 75 

Entende o autor que essas novas figuras contratuais demandam uma resposta 

“inovadora” do ordenamento, devendo o contrato a elas adaptar-se sobre um novo regramento, 

que pode partir ou do próprio legislador, ou dos próprios sujeitos que atuam no mercado de 

bens informáticos. 

Empreendendo uma análise do ordenamento italiano, o autor observou a 

permeabilidade legal dos novos conceitos derivados do contrato eletrônico, especialmente 

quando da aprovação da Lei nº445/2000, que dispõe sobre o documento eletrônico, disposições 

que foram incluídas no codice dell’amministrazione digitale nº 82/200576 e, do ponto de vista 

contratual, há a Lei nº 10 de 23 de janeiro de 2002, que disciplina o Comércio Eletrônico e foi 

a primeira a versar sobre o tema da autenticação eletrônica em documentos digitais, sendo essa 

                                                 
75 I Contratti di informatica, op. cit. (nota 17), p. 195-199. 
76 O Código de Administração Digital ou Codice dell'amministrazione digitale (CAD) foi criado pelo decreto 
legislativo nº 82 de 07 de março de 2005 e atualizado em 26 de agosto de 2013 pelo decreto Lei nº69. De fato, a 
principal preocupação legislativa de referido código é, justamente, a segurança jurídica da documentação 
digitalizada, sendo interessante destacar que o próprio artigo 1º do diploma legal há uma clara disposição a 
respeito de seu objetivo, sendo importante destacar a preocupação com a certificação dos documentos, a utilização 
de chaves públicas e privadas para autenticação documental,: “Ai fini del presente codice si intende per: a) 
allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della 
corrispondenza delle informazioni in essi contenute; b) autenticazione del documento informatico: la validazione 
del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, 
anche temporali, della redazione;(…)” . Ainda, importante destacar o artigo 2º, o qual expressamente prevê que 
a Lei incidirá para assegurar a melhor disponibilidade, gestão, acesso, transmissão, conservação e fruição da 
informação na forma digital. A Lei vai muito além, em seu artigo 3º traz disposições a respeito do domicílio 
digital do cidadão italiano, e disciplinando os procedimentos administrativos que assegurem ao cidadão o livre 
acesso à documentação pública ou em poder da administração pública do governo italiano, não se perdendo de 
vista que o diploma legal se insere no âmbito do Direito Público ao regulamentar a relação entre o cidadão e o 
governo especificamente quanto ao acesso a informação digital. 
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a precursora do codice dell’amministrazione digitale que, posteriormente, disciplinou o uso da 

firma eletrônica. 

A Lei italiana nº 10, de fato, harmonizou o quanto havia sido posto na Diretiva 

nº2000/31/CE, chamada de Diretiva sobre o comércio eletrônico, em vigor até o presente.77 

Dada a relevante permeabilidade jurídica, G. CASSELI entende que se está diante de um 

microssistema jurídico com regulamentação, que lhe é peculiar.78 

Assim, essa permeabilidade do ordenamento criou um campo próprio, um verdadeiro 

microssistema jurídico. 

ENZO ROPPO já bem delineou que o contrato é a veste jurídica das transações 

comerciais,79 conferindo-as “dignidade legal”, destacando que a figura do contrato delineia-se 

em uma curva de crescente complexidade e articulação, de forma que, com o avançar do 

contrato pela história, originou-se toda uma específica disciplina legal. O autor italiano 

curiosamente observou que a temática da teoria geral dos contratos, antes disciplinada por 

apenas 42 artigos no Código Civil português, passou a abranger mais de 120 artigos. No mesmo 

prisma, F. GALGANO foi além, afirmando que o contrato é verdadeiro instrumento de 

transformação jurídica que supera a legislação e traz inovação ao mercado: “altri, non già la 

legge, sono gli strumenti mediante i quali si attuano le trasformazioni giuridiche (…) il 

principale strumento dell’innovazione giuridica”80 

Para ENZO ROPPO, o aumento deve-se ao incremento da quantidade de contratos 

celebrados em fator exponencial de complexidade, amparados por uma crescente expansão das 

atividades de produção, de troca, de distribuição de serviços, “as regras jurídicas que 

                                                 
77 A nova diretiva 2016/679 de proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados não fez alterações na diretiva sobre comércio eletrônico, mesmo ocorreu 
com a diretiva 2011/83/EU que, muito embora tenha unificado o direito do consumidor e trazido em seu teor 
disciplina sobre o direito do consumidor no âmbito eletrônico, manteve expressamente os termos da Diretiva 
2000/31/CE. 
78 “Se poi a queste considerazioni uniamo il fato che questo settore economico dominato dalle applicazioni delle 
tecnologie della comunicazione è imperniato di locuzioni di natura técnica o gergale che hanno trasformato anche 
il linguaggio giuridico, pochi dubbi possono sorgere per l’interprete nel considerarlo um micro sistema normativo 
dotato di una propria identità ed autonomia concettuale. (I Contratti di informatica, op. cit. (nota 17), p. 204). 
79 O Contrato, op. cit. (nota 20), p. 22. 
80 F. GALGANO, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, in Contratto e impresa, v.16, nº1, 2000, p. 
197. 
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disciplinam os contratos correspondentes àquelas operações econômicas devem, também elas, 

multiplicar-se e complicar-se, de modo a oferecer uma resposta adequada às novas exigências 

e aos novos interesses que assim vem surgindo.”81 

Por esse mesmo sentido permeia o entendimento de RICARDO LUIZ LORENZETTI que 

critica os posicionamentos da doutrina e da jurisprudência que adotam o raciocínio analógico 

das regras gerais dos contratos para os contratos ditos eletrônicos. De fato, defende a 

remodelação de normas e conceitos contratuais, tendo-se em vista o forte impacto da 

tecnologia frente aos contratos celebrados de forma eletrônica.82  

Para CLÁUDIA LIMA MARQUES, a remodelação contratual ampara-se sob o princípio da 

confiança, visto que, no Comércio eletrônico, eminentemente imaterial, o grande desafio das 

operações econômicas nesse ambiente seria justamente incutir a confiança do usuário na forma 

da celebração que está sendo feita, no ambiente imaterial do site do fornecedor online e na 

forma de pagamento igualmente online.83 

Empreendendo uma análise retrospectiva do contrato eletrônico e suas diferentes 

categorias, IPPOLITO afirma que essa modalidade contratual evoluiu sua análise doutrinária 

após os anos oitenta, com o surgimento do contrato informático relativo ao desenvolvimento 

dos softwares comerciais utilizados na gerência de empresas ou mesmo de pessoas físicas.84 

Foi com essa modalidade de contrato que teriam surgido as principais discussões sobre 

a tutela dos bancos de dados, o que fora um grande marco, pois, nos anos sessenta e setenta, o 

contrato eletrônico era analisado sob o prisma da contratação tradicional, mas sendo divergente 

a doutrina do período, se efetivamente haveria contrato na hipótese de celebrações na forma 

online, visto que seria controversa a questão de haver ou não uma autonomia negocial dos 

computadores para que o contrato fosse válido e eficaz, uma vez que, o que se observou fora 

que, quem declarava o aceite dos negócios, muitas vezes, não era um ser humano, mas sim, 

um computador programado para tanto. Mesmo a pessoa que realizava, por exemplo, uma 

                                                 
81 O Contrato, op. cit. (nota 20), pp. 21-22. 
82 Comércio Eletrônico, op. cit. (nota 60), pp. 271-272. 
83 Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor, um estudo dos negócios jurídicos de consumo 
no comércio eletrônicoC., op. cit. (nota 66), pp. 33-34. 
84 I contratti di Internet e del commercio eletronico, Milão, Giuffrè, 2001, p. 02. 
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compra online, teria sua vontade emanada pelo próprio computador e este transmitiria essa 

declaração para a rede.  

Referidas questões foram superadas após os anos oitenta, quando a doutrina passou a 

empreender uma análise mais científica da figura do contrato eletrônico, classificando-o em 

contrato de objeto informático, sendo estes os contratos de compra e venda de software e 

,hardware, além dos chamados contratos informáticos lato sensu, aqueles celebrados 

integralmente de forma eletrônica, tais como o transferimento de fundos, o contrato de banco 

de dados etc.  

Assim, o objeto do contrato eletrônico passou a ser o elemento diferenciador das 

contratações.  

Em uma terceira fase de análise do contrato eletrônico, a doutrina passou a focar na 

chamada “economia do contrato”, objetivando a análise do mesmo, analisando sob nova 

perspectiva a declaração de vontade negocial no âmbito eletrônico. De fato, a análise da 

vontade negocial tornou-se uma análise de critérios objetivos. Entretanto, a doutrina 

igualmente passou a analisar a pessoa que efetivamente está contratando, se são simples 

pessoas físicas ou empresários (business/consumer). 85 

Entretanto, IPPOLITO defende que os contratos eletrônicos fossem classificados não pela 

natureza de seu objeto em si, se bem informático ou não, mas sim, pela classificação entre 

produto e serviço, de forma que existiriam dois grupos essenciais de contratos eletrônicos: 

primeiro, aqueles de compra e venda de propriedade de software mediante o download do 

programa ou um contrato de comércio eletrônico típico; a segunda modalidade seria a dos 

contratos de utilização temporária de bens com finalidade onerosa (contratos de licença de uso 

e locação de bens móveis) ou com finalidade gratuita, caso de comodato de espaço de software, 

patrocínio em contratos publicitários. 

Sob raciocínio similar disserta M.P. PERCHINUNNO, ao distinguir dois tipos de contratos 

eletrônicos: os chamados contratos para utilização do computador seriam aqueles cujo objeto 

da prestação são os bens ou serviços informáticos. Já os contratos informáticos (contratti 

informatici) são aqueles nos quais a informática é apenas um meio de representação ou 

                                                 
85 I contratti di Internet e del commercio eletronico, op. cit. (nota 84), pp. 04-07.  
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manifestação de vontade para a conclusão de determinado negócio online. Destaca a autora 

que ambas as modalidades de contratos, hoje, revestem-se da forma de contratação standard, 

sendo que sua importância e os problemas jurídicos que as cercam têm crescido enormemente 

em fins do século XX.  

Afirma a autora que, com a complexificação dos programas de computador e o enorme 

desenvolvimento tecnológico de hardwares e softwares, pessoas físicas e jurídicas passaram a 

demandar por programas específicos para atender, cada vez mais, necessidades específicas.  

De fato, o que passou a ocorrer foi uma severa disparidade entre fornecedores e grandes 

empresas do ramo eletrônico versus consumidores, empresas e pessoas físicas, o que levou a 

uma análise subjetiva da relação contratual. Afirma a autora que a legislação italiana já 

enfrentará a questão da assimetria econômica entre as grandes empresas fornecedoras de 

softwares e hardwares e seus contratantes, através dos arts. 1341 e 1342 do Codice civile, 

todavia, permanece a questão controvertida da latente assimetria informacional que se 

manifesta de forma ínsita ao negócio informático, na medida em que aquele que contrata, 

primeiramente, não discute os termos do contrato, visto ser de modelo standard, segundo, 

porque desconhece os aspectos técnicos envolvidos no contrato:  

“Pertanto, la disparità di tipo culturale tra fornitore – che normalmente è una 

grande impresa di produzione o di distribuzione di hardware e/o software –3 

utente – che spesso è um puccolo operatore economino, se  non il 

consumatore finale privo di conoscenze tecniche, costretto a sottoscrivere 

moduli o formulari – verrebbe inevitabilmente ad incidere sull’equilibrio 

contrattuale, facendo emergere um tipo di contrato che non sarebbe frutto di 

um acordo, ma solo um mezzo atttraverso il quale il contraente forte può 

vincolare quello debole…”86 

 

Assim, o que os autores italianos observaram foi resumido por R.L. LORENZETTI de 

forma didática em cinco problemas jurídicos que cercam o contrato eletrônico: a 

imputabilidade da declaração negocial, a distribuição de riscos quanto à adjetivação da 

                                                 
86 M.P. PERCHINUNNO, Collegamento negoziale e contratti informatici: daí contratti sul software all’open source, 
in Contratto e impresa, Dialoghi com la giurisprudenza civile e commerciale diretti da Francesco Galgano, v.I, 
ano 20, Padova, Cedam, 2005, pp.304 -312 
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declaração, a formação do consentimento, o local e o momento da celebração e os graus de 

utilização do meio digital. 

Aqui, importante frisar a imputabilidade da declaração de vontade, que, igualmente, 

abrange a distribuição dos riscos e a formação do consentimento.  

No meio eletrônico, a declaração de vontade do oblato é emitida mediante algoritmos 

que se dirigem ao receptor vendedor, assim, o que se observa é uma evidente despersonalização 

das relações, visto que nenhuma das partes que estão operando o contrato sabe se, de fato, a 

outra parte está agindo sem quaisquer vícios de consentimento, sequer sendo possível 

determinar se uma das partes é plenamente capaz para a realização do negócio, caso de menores 

celebrando contratos, por exemplo. Dessa insegurança, surge a ideia de confiança da professora 

CLÁUDIA LIMA MARQUES, por exemplo, bem como o atual entendimento doutrinário de que os 

negócios jurídicos celebrados de forma online devem ser analisados do ponto de vista objetivo, 

visto que o aspecto subjetivo é impossível de ser apurado, exceto mediante atos contundentes 

ocorridos no momento da contratação. 

Desse raciocínio, decorre a segunda complicação analisada pelo autor argentino: o 

momento da formação do consentimento. Evidente que no meio eletrônico a averiguação da 

vontade de contratar só pode ser aferida mediante a conduta, pelos contratantes, de atos 

contundentes, tais como o click para aceitar termos de um contrato online, caso dos conhecidos 

conceitos da contratação de click-wrap e shrink-wrap. 

Observe-se que a formação do consentimento no contrato eletrônico acaba por atrair a 

incidência dos artigos de contratação à distância, constantes no Código Civil nos artigos 433 e 

434 que dizem respeito à chamada contratação entre ausentes. 

De fato, o entendimento para a contratação entre ausentes pressupunha que as partes 

estivessem fisicamente longe uma da outra, mas, com o desenvolvimento tecnológico, a ideia 

da presença física foi superada, e hoje, fala-se no contato em tempo real entre os contratantes 

para a caracterização ou não do contrato entre ausentes. De fato, se estou em tratativas de um 

contrato por e-mail e as respostas aos questionamentos não ocorrem em tempo real, está-se 

diante de um contrato entre ausentes. O contrário seria um contrato por telefone, visto que 

neste, as partes então em contato direto e em tempo real, de tal forma que fala-se em contrato 
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entre presentes, falando-se em contratos celebrados de forma instantânea ou celebrados de 

forma descontínua.87 

No meio eletrônico, podem ocorrer, portanto, tanto uma forma quanto outra de 

celebração do negócio, a depender da velocidade das tratativas. 

De fato, para R. L. LORENZETTI, os contratos eletrônicos sofrem com um processo que 

o autor chamou de desumanização, visto que não se sabe se nos contratos online os contratantes 

são pessoas ou computadores. Parafraseando NATALINO IRTI, o autor argentino afirma que “já 

se observou que ocorre um acordo, mas não um contrato, não há um verdadeiro consenso, nem 

um diálogo, já um acordo deste tipo, como o contrato efetuado pelo meio eletrônico, 

caracteriza-se pela anulação da função da língua, passando-se do diálogo ao silêncio. Uma 

parte oferta e a outra escolhe, havendo uma solidária unilateralidade de duas decisões; o 

computador apresenta a superioridade do produto, da imagem; utiliza-se uma linguagem 

técnica distinta da ordinária. (…). Numa economia como a atual, na qual a singularidade da 

vontade perdeu relevância, e em que predomina o ato repetitivo e uniforme, verifica-se uma 

crise do negócio jurídico como instituto de auto regulação dos interesses privados, que passa a 

ocupar um lugar residual, assistindo-se a uma nova fase: a da pós-negocialidade.” 88 

De fato, a desumanização do contrato conduziu o contrato eletrônico à chamada 

objetivação da vontade. Característica peculiar e que demanda análise específica, visto que a 

grande massa de contratações que ocorrem no meio digital é da modalidade chamada de B2C, 

relações típicas de consumo.   

 
 

2.1.3. CONCEITOS CONTRATUAIS NO SISTEMA DA COMPUTAÇÃO  

 

2.1.3.1. OS BENS INFORMÁTICOS E A RELAÇÃO COM O NOVO MERCADO 

 

                                                 
87 Comércio Eletrônico, op. cit. (nota 60), pp. 313-315. 
88 Comércio Eletrônico, op. cit. (nota 60), pp. 274-278. 
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Pois bem, de forma didática, existem bens que são adquiridos e recebidos via internet, 

de modo que não possuem qualquer materialidade física, bens incorpóreos, portanto. Tratam-

se de bens digitais, são eles: jogos, músicas89, softwares, sendo um conjunto organizado de 

bens e instruções na forma de linguagem, armazenados na forma digital e interpretados por 

computadores e dispositivos com igual capacidade de linguagem e assimilação.90 

Essa interpretação é curiosa, pois idêntica às definições de software que serão trazidas 

no tópico seguinte. Entretanto, é importante que se coloque esses novos bens digitais em seu 

próprio contexto: os novos bens digitais criaram uma importante mudança econômica. 

Aqui, já se dissertou sobre a evolução do contrato eletrônico e suas diferentes 

qualificações, mas mostra-se essencial uma análise dos bens informáticos em si, haja vista que 

a presente dissertação objetiva por sob lupa, justamente, um bem informático específico: o 

armazenamento em nuvem. 

A doutrina italiana bem destacou a notável evolução do chamado capitalismo digital, 

calcado em programas de computador cada vez mais funcionais e eficazes, desenvolvendo 

atividade empresarial empreendedora de fornecimento de bens e serviços, cabendo ao software 

papel essencial na nova economia, visto que ele é o mecanismo essencial para a circulação do 

bem primário: a informação digital, caracterizada como dado com valor econômico e 

jurídico.91 

                                                 
89 Para NANCY S. KIM, em análise aos princípios do Software enunciados pela American Law Institute (ALI), os 
conteúdos digitais podem integrar os softwares, mas normalmente os mesmos são apenas reproduzidos por 
modalidades específicas de programas de computador especializados em reprodução chamados de “digital-
content player”, esclarecendo que todo software demanda uma função intrínseca, o que os simples conteúdos 
digitais, ou conteúdos armazenados digitalmente não possuem. Os softwares podem abranger elementos de 
conteúdo, artístico ou de armazenamento. A Autora critica a separação entre os softwares e o conteúdo digital, 
pois afirma que, se a diferença entre ambos é o aspecto funcional, destaca que existem softwares destinados 
exclusivamente para a reprodução. Dessa forma, os princípios enunciados aos softwares também se aplicariam 
aos seus “primos”, no caso os conteúdos digitais. (Contracts and Digital Content, Expanding the Scope of the 
Principles of the Law of Software Contracts to Include Digital Content, in Tulane Law Review nº 84, 2010, pp. 
1598-1600). 
90 A.M. CORRÊA DA SILVA, M. QUINTANILHA DE ALMEIDA, V.T. PEREIRA MARTINS, Computação, comércio 
eletrônico e prestação de serviços digitais, sua tributação pelo ICMS e ISS, 1ªed., São Paulo, Almedina, 2017, 
pp. 25-26. 
91 I principal beni informatici oggetto dei contratti dell’informatica, in PIEREMILIO SAMARCO, Trattato di Diritto 
Commerciale e di diritto Pubblico dell’economia, I nuovi contratti dell’informatica, sistema e prassi, v. 41, 
Padova, CEDAM, 2006, pp. 219-221.  
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De fato, é importante ressaltar o conceito de nova economia, visto que tratar de bens 

informáticos demanda, sobremaneira, a sua contextualização econômica.  

DESMOND BECKSTEAD e GUY GELLATLY definem a nova economia como sendo 

fenômeno de natureza multidimensional, podendo ser caracterizada como uma economia 

baseada no conhecimento, na economia digital, na economia informacional, na economia da 

internet, na economia da inovação, na economia high-tech (inovadora), na economia de tempo 

real e na economia global. De fato, todas as características imputáveis à nova economia 

relacionam-se com o uso de tecnologia avançada, particularmente no campo informacional e 

de telecomunicações. 92  

Os autores canadenses dissertam sobre o quanto a mão de obra especializada em 

tecnologia vem crescendo no campo empresarial, e o quanto o setor de Pesquisa e 

Desenvolvimento igualmente tem investido em inovações, resultando em uma verdadeira 

reestruturação dos modelos de negócio e a dinâmica competitiva entre os agentes de mercado. 

Nesse contexto, as empresas que mais investiriam e propulsionariam a nova economia 

seriam as chamadas empresas ICT93, sendo essas as empresas de tecnologia da informação, 

nas quais se enquadram as empresas de telecomunicações e os serviços de informática. 

Entretanto, os autores destacam que a mola propulsora da nova economia não é apenas essa 

modalidade de empresas, cujo objeto em si é a tecnologia, mas existem numerosas empresas 

de outros setores, tais como o setor químico, aeronáutico e farmacêutico, que têm investido em 

pesquisa e desenvolvimento, mas cuja classificação não as colocaria, propriamente, dentro da 

modalidade de empresas ICT. 

Assim, os autores sugerem uma classificação entre empresas ICT, comportando uma 

distinção em três subcategorias: a primeira, de empresas ICT cuja atividade fim seria o 

desenvolvimento de serviços ou produtos eminentemente de tecnologia da informação, sendo 

essas empresas de telecomunicação, equipamentos de computador (venda, manutenção) e 

                                                 
92 The growth and development of new economy industries, in The Canadian Economy in Transition Research 
Paper, nº11-622-MIE, v. 2, maio, 2003, disponível em http://ssrn.com/abstract=1403384, acesso em 25 de agosto 
de 2017. 
93 A OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) define as empresas ICT como 
aquelas que combinam a manufatura e demais serviços industriais com a captura, transmissão e visualização de 
dados “the combination of manufacturing and service industries, which electronically capture, transmit and 
display information.” (Measuring the Information Economy, 2002, pp, 81 e ss, disponível em 
https://www.oecd.org/sti/ieconomy/2771153.pdf, acesso em 29 de agosto de 2017). 
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serviços de computação; a segunda categoria seria de empresas de apoio que desenvolvem 

tecnologias correlatas e viabilizadoras do que foi desenvolvido pelo primeiro grupo de 

empresas ou que apenas desenvolvem seu núcleo de negócio sobre o quanto desenvolvido pelo 

primeiro grupo, incluídas aqui as empresas de televisão a cabo, softwares, aluguel de 

equipamentos; o terceiro grupo seria das chamadas empresas ICT de manufatura, empresas 

que desenvolvem peças integradas à cadeia produtiva dos produtos tecnológicos, como as 

empresas de desenvolvimento de componentes eletrônicos. 

Além, comporiam o novo mercado uma segunda categoria de empresas – que não ICT 

– mas que agregam em suas respectivas cadeias produtivas grande quantidade de pesquisa e 

desenvolvimento, e cuja atividade, per se, não é tecnológica, incluindo aqui as empresas 

ligadas ao agronegócio, energia (petróleo, gás natural etc), cinematografia etc. 

Assim, importante essa breve digressão a respeito da influência da tecnologia no 

mercado para se ressaltar a relevância econômica que os chamados bens informáticos 

adquiriram, e que hoje, são uma peça essencial na dinamização do mercado e implementação 

da chamada nova economia ou economia do conhecimento. 

Retornando à doutrina italiana, a mesma destaca o papel relevante do software na nova 

economia, sublinhando esse como bem jurídico essencial:  

Il ruolo del software è dunque di fondamentale rilievo sia a livello 

macroeconomico che microeconomico: da esso dipende l’affermazione della 

new economy ed il buon esito dello scambio delle informazioni digitali, cioè 

il sucesso dell’economia della conoscenza e della criatività intelletuale 

individuale, delle numerosissime e multiforme operazioni economiche nei 

confronti delle quali anche il diritto mostra um crescente interesse.94 

 

 2.1.3.2. O SOFTWARE  
 

Primeiramente, importante definir o que seria o software, entendendo a doutrina 

italiana como um complexo de instruções que um computador utiliza diretamente ou 

                                                 
94 I principali beni informatici oggetto dei contratti dell’informatica, op. cit. (nota 91), pp. 221.  
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indiretamente para obter um determinando pedido requisitado. Curioso que qualquer livro, 

físico ou digital, se enquadraria nessa definição, pois qualquer manual de instruções se 

comporta como um complexo de instruções, mas a peculiaridade aqui, é a formatação da 

linguagem, desenhada para ser recebida, produzida e executada por computadores. Daí, advém 

a ideia de o software ser considerado uma obra autoral, fruto de intelecto e intangibilidade, 

protegida pela Lei de direitos autorais, assemelhando-se às obras literárias. 

A formulação da linguagem de programação informática abrange a redação de 

instruções, operações e procedimentos apresentados na forma de códigos que trazem 

sequências de informações que podem apenas ser interpretadas por um computador equipado 

para traduzir referidos comandos, linguagem composta por bits e bites. 

Com uma definição mais precisa, tem-se o Uniform Computer Information 

Transactions Act (UCITA), no qual se define o software na sessão nº 102 como um programa 

de computador com conteúdo informacional, sendo o programa de computador, esse sim, um 

conjunto de instruções que serão usadas, direta ou indiretamente, por um computador para a 

obtenção de certo resultado. 

Dessa forma, a distinção entre o software e o programa de computador é meramente 

escolar e são sinônimos de acordo com o Uniform Computer Information Transactions Act. 

Na União Europeia, importante trazer a abrangente definição de programa de 

computador dada pela Diretiva 2009/24/EC, para a qual: 

“Computer program’ shall include programs in any form, including those 

which are incorporated into hardware. This term also includes preparatory 

design work leading to the development of a computer program provided that 

the nature of the preparatory work is such that a computer program can result 

from it at a later stage.” 

  

É evidente que a definição europeia traz um viés de proteção abrangente, mas que visa 

a tutela, sobremaneira, de direitos de propriedade intelectual, daí sua particular definição, 

abrangendo, inclusive, o hardware, assim como como o estágio inicial da redação do programa 

de computador. 
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No Brasil, o viés de tratamento jurídico do software é muito parecido, tratando-se de 

figura jurídica típica prevista na Lei nº 9.609/1998 que disciplina a proteção intelectual dos 

programas de computador comercializados em território nacional, completada pela Lei nº 

9.610/1998. 

Para TARCISIO TEIXEIRA, software não se resume ao programa de computador, mas 

também define a metodologia de operação, a documentação auxiliar, o suporte magnético e 

bens acessórios imprescindíveis para seu funcionamento. Aqui, o autor inova ao conceituar o 

Hardware – suporte magnético – como elemento do software, entendendo que o primeiro, 

como elemento principal, abrange o segundo como um elemento acessório, visto que o segundo 

é que confere funcionalidade e tem a capacidade de ler os códigos do software.95 

Os softwares, para o autor, são divididos em duas espécies: o software básico e o 

software aplicativo.  

O primeiro normalmente é distribuído junto com um respectivo suporte físico, um 

hardware. Trata-se de um software essencial para o funcionamento do hardware. São os casos 

dos chamados sistemas operacionais, seja de computadores ou smartphones, determinando 

como devem ser processadas as informações contidas no hardware, como memória embarcada, 

monitor de vídeo etc. Elementos gerenciais imprescindíveis e não visíveis ao usuário. Os 

elementos básicos desse software seriam programas de organização, gerenciamento ou 

controle do sistema, e os programas acessórios, de processamento e utilitários.96 

O segundo são os chamados softwares aplicativos, que constituem a absoluta maioria 

dos programas de computador, tratando-se de programas destinados à utilização do usuário, 

sendo desenvolvidos para atender às tarefas ou funcionalidades específicas. 97 

Para MICHAEL L. RUSTAD, o início das demandas jurídicas que envolveram o 

licenciamento de software sofreu com a falta de previsão legal, aplicando as cortes americanas 

os entendimentos legais de casos apenas análogos do “horse and buggy law”, adaptando o 

artigo 2º do Uniform Comercial Code, mas existindo severo dissenso entre as cortes estaduais 

                                                 
95 Contratos de Software: Apontamentos sobre suas espécies, in Revista dos Tribunais, vol. 976, nº 15, fev., 2017, 
pp. 113-141. 
96 Contratos de Software: Apontamentos sobre suas espécies, op. cit. (nota 95), pp. 117. 
97 Contratos de Software: Apontamentos sobre suas espécies, op. cit. (nota 95), pp. 118-119. 
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americanas, o que impulsionou as recomendações de harmonização da ALI (American Law 

Institute).98  

A enunciação dos princípios apenas caracteriza uma “soft law”, configurando um 

manual de melhores práticas para o consentimento informado do consumidor, servindo para 

atacar quatro importantes demandas: a natureza das transações que têm o software como 

objeto, a aceitabilidade de determinadas práticas para a formação dos contratos e as 

implicações dessas práticas em suas cláusulas, a relação entre propriedade intelectual e os 

contratos de licenciamento e os direitos assegurados por contrato. 

Empreendendo uma análise empírica, SPENCER GOTTLIEB entende que a caracterização 

jurídica do software tem sido um “epicentro de incertezas” e enumera incidentes com severas 

perdas humanas, nos quais culpou-se o software pelo resultado danoso. O primeiro exemplo 

do autor foi uma correção de curso feita pelo voo nº 007 da Korean Air Lines, que resultou em 

seu abatimento pelo União Soviética, em 1983, pois a correção do curso colocou o avião dentro 

de um espaço aéreo restrito. Em 2009, o voo nº 447 da Air France caiu no oceano Atlântico, 

após a formação de cristais de gelo que provocaram o desligamento do software do piloto 

automático. Aos incidentes enumerados, pode-se incluir nos recentes relatos os incidentes com 

os chamados carros autônomos, totalmente controlados via software, mas que não estão livres 

de imperfeições de softwares, e geram atropelamentos. 99 

O autor destaca que, diante dessas situações, as cortes norte-americanas têm se debatido 

com um severo problema hermenêutico: os softwares seriam regidos como bens ou como 

serviços? De fato, no Brasil, a distinção não traz maiores consequências jurídicas, mas, nos 

                                                 
98 Para FLORENCIA MAROTTA-WURGLER, os princípios enunciados pela American Law Institute enunciam um rol 
de proteções que evitam a natureza intrusiva e controvertida dos termos e condições, protegendo as chamadas 
transações massificadas da relação de consumo, exigindo-se que a os termos e condições sejam disponibilizados 
ao consumidor antes da aquisição da licença. Os princípios demandam que o vendedor garanta o conhecimento 
dos termos e condições do licenciamento ao comprador, e se o licenciamento ocorre de forma online, deverá 
seguir o chamado método do clickwraps, com o click no link “concordo”, para exarar ciência, calculando a autora 
que apenas 0,36% dos consumidores efetivamente leem os termos e condições de uso, bem como haveria um 
grande custo em se acrescentar nas etapas de licenciamento a inclusão dos termos e condições, cujo eficácia é 
baixa. A autora contesta os princípios de disclosure de informações dos termos e condições visto, mas destaca 
que os princípios da ALI serviriam para aumentar o chamado consentimento informado. (Will Increased 
Disclosure Help? Evaluating the Recommendations of the ALI's 'Principles of the Law of Software Contracts, in 
New York University and Economic Working Papers, nº10, 2014, pp. 169-175). 
99 Instalallation failure, How the predominant purpose test has perpetuated softwrae’s uncertain llegal status 
under the uniform comercial code, in Michigan Law Review, vol. 113, nº 739, pp. 741-747 
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Estados Unidos, implica em alterar a incidência legal, visto que se está diante de um produto. 

Para estes casos, incide o artigo 2º do Uniform Comercial Code, mas, se for considerado que 

o software é serviço, incide ao caso o regramento do Common Law, e se for produto, o UCC 

determina que o vendedor do software se assegure integralmente por quaisquer defeitos no 

produto. Novamente, se for interpretado como serviço, o licenciante deve responsabilizar-se 

na medida do possível.  

Para dirimir tal controvérsia, as cortes empreendem um teste, analisando as 

características predominantes do software, buscando observar se ele se comporta mais como 

serviço ou como produto, analisando a predominância de uma característica ou de outra. 

O posicionamento restrito da doutrina americana é criticado por SPENCER GOTTLIEB, 

para o qual, a questão interpretativa não deve se restringir à classificação jurídica do software 

por predominância de características como produto ou serviço, mas sim, ser abstraída do 

contrato em si e dos princípios enunciados pelo ALI, devendo-se observar a substância do 

negócio jurídico entabulado.100 

O autor vai além, ao afirmar que as cortes americanas fogem ao problema por meio de 

“atalhos jurídicos”. Exemplifica com o caso Wachter Management Co. v. Dexter & Chaney, 

Inc. 101, entendendo o autor que, no referido caso, o argumento da incidentalidade foi utilizado 

                                                 
100 Instalallation failure, How the predominant purpose test has perpetuated softwrae’s uncertain llegal status 
under the uniform comercial code, op. cit, (nota 99), pp. 748-749. 
101 A Wachter é uma construtora e, após longas tratativas, assinou com a empresa DCI (Dexter & Chaney, Inc) 
um contrato no qual a última deveria instalar o software na contratante, conceder um ano de manutenção, 
treinamento de pessoal e consultoria. Entretanto, após a assinatura da proposta, valendo essa como contrato. Pois 
bem, instalado o software no sistema da Wachter, no mesmo foi incluído um contrato de licença na modalidade 
shrinkwrap que acompanhou a embalagem do produto. Posteriormente, reiterados problemas de estabilidade 
levaram a resilição unilateral do contrato pela Wachter, que igualmente destacou que as especificações constantes 
na licença não estariam corretas, o que levou a DCI a invocar o próprio contrato de licenciamento de software por 
shrinkwrap, devendo o foro competente não ser a sede da Wachter, mas sim a sede da DCI em Washington 
alegando, inclusive, que as especificações do software eram de conhecimento da Wachter. A corte distrital afastou 
os efeitos de todo o contrato de licenciamento. A Suprema Corte entendeu que ao caso deveria ser aplicada a 
UCC: “The Systems Design analysis applies to the facts in this case. Although DCI's proposal included 
maintenance, training, and consulting services, these services would not have been necessary if Wachter had not 
purchased DCI's software.   Because the services were incidental to Wachter's purchase of computer software, 
we conclude that the software at issue in this case qualifies under the definition of goods, and the UCC applies.”A 
Washington Supreme Court considerou nula a cláusula de eleição de foro do contrato de licenciamento de 
software, entretanto, manteve os efeitos dos seus demais termos, visto que a proposta de contrato expressamente 
incluiu a contratação de licenciamento, dessa forma, se a Wachter não concordava com os termos da licença, 
deveria ter devolvido o pacote do software e não aberto a embalagem e o instalado em seu sistema. (Supreme 
Court of Kansas, nº 95,102, 27 de dezembro de 2006.) 
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de forma superficial, uma vez que os contratos de manutenção de sistema e treinamento de 

pessoal seriam apenas acessórios ao contrato de licenciamento de software. O autor afirma que 

os contratos de software não mais comportam uma distinção entre fornecimento de serviços e 

compra e venda. 

A origem da controvérsia teria ocorrido em 1969, com um anúncio da IBM, na qual a 

mesma informou que a composição dos preços de seus produtos de hardware não incluiria os 

preços do software. A distinção da dúvida quanto à natureza jurídica passou a ocupar um papel 

central no judiciário. 

A crítica quanto à forma de interpretação dos contratos de software também foi objeto 

de um estudo de casos de ANDREW RODAU, que apontou numerosos casos, após o 

acontecimento da IBM, que separaram o software do hardware: RRX Industries v. Lab-Con, 

Inc, Compu-Med Systems; Inc. v. Cincom Systems, Inc., Harford Mutual Insurance Co. v. 

Seibels, Bruce & Co, 102 

No Brasil, a discussão igualmente ocorreu, apontando TARCISIO TEIXEIRA que a 

discussão jurídica do software no Brasil ficou restrita à incidência da legislação ao direito 

autoral, ainda que a discussão tenha imposto aos tribunais brasileiros severa dúvida prática e 

de ordem tributária.  

Observe-se que se o software for considerado serviço, será aplicado o regime da 

tributação do ISS, e se for considerado produto, será aplicado o regime do ICMS. 

A solução brasileira se assemelha à solução americana, mas ambas padecem de uma 

forte insegurança jurídica. Enquanto nos Estados Unidos há a aplicação de uma modalidade de 

teste da incidentalidade, no Brasil, parece se buscar a solução pela finalidade. 

Assim decidiu o ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, quando do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 176.626-3, que empreendeu uma classificação de software que consiste em 

diferenciar o chamado software de prateleira e o software sob encomenda, entendendo que o 

primeiro teria uma natureza massificada, sem uma destinação para um sujeito específico, mas 

sim, para uma universalidade de pessoas, sendo esse passível de ser tributado pelo ICMS, pois 

destinado a circular, e inclusive, vendido em lojas físicas, e incidindo o ISS aos softwares “sob 

                                                 
102 Computer Software Contracts, a Review of the caselaw, in Software Law Journal, vol. 2, nº 77,100, 1987. 
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encomenda”. Dessa forma, programas destinados ao público em geral, tais como o pacote 

office da Microsoft ou mesmo o sistema operacional Windows seriam configurados como 

software de prateleira, massificados, portanto.103 

A circulação de mercadorias sempre foi vista como uma espécie de “obrigação de dar”, 

de entregar algo a outrem, enquanto a prestação de serviços pode ser vista como uma espécie 

de “obrigação de fazer”. Todavia, os bens digitais nublaram essa diferenciação, visto que, 

quando do surgimento do software para fins do mercado de consumo, o mesmo tinha uma 

mobilidade limitada, devendo sempre dispor de um suporte magnético tangível, um hardware, 

portanto, sendo ele um disquete ou um CD, que, quando comprado na loja, era instalado pelo 

consumidor em seu computador. 

Após, surgiu a necessidade de que os softwares fossem cada vez mais adaptáveis aos 

clientes, demandando atualizações constantes, manutenção, novo e intenso fluxo e 

interpretação de dados. Além, o software deixou de necessitar de um bem tangível para 

circular, podendo ser acessado por download via internet.104  

Assim, os bens digitais podem ser tipificados em duas categorias: operações relativas 

à circulação de mercadorias e à prestação de serviços de comunicação 

Os autores criticam a decisão do Recurso Extraordinário, visto que o referido 

paradigma pode não mais se aplicar ao cenário atual da economia do software, dado que a 

evolução permitiu que os softwares saíssem das prateleiras, bem como os softwares sob medida 

fossem baixados via internet, sendo questionada hoje a possibilidade dos programas de 

computação baixados pela internet sofrerem a incidência não de ISS, mas sim, de ICMS. O 

paradigma foi a legislação do Mato Grosso que determinou a incidência do ICMS sobre o 

download de programas de computador, o que foi contestado por Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1.945, que pende de julgamento.105 

                                                 
103 C. CHIESA, Competência para Tributar as operações com programas de computador (softwares), in Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, vol. 36, nº107, janeiro, 2001, pp. 50-51. 
104 Computação, Comércio Eletrônico e Prestação de serviços digitais, sua tributação pelo ICMS e ISS, op. cit. 
(nota 90), pp. 29-31. 
105 Computação, Comércio Eletrônico e Prestação de serviços digitais, sua tributação pelo ICMS e ISS, op. cit. 
(nota 90), p. 32. 
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Para os autores, a natureza corpórea já não é mais elemento essencial para a 

caracterização da incidência do ICMS, do que discorda CLÉLIO CHIESA, para o qual, o 

programa de computador é um bem incorpóreo, formado por um conjunto de comandos 

vertidos numa linguagem codificada que permite ao usuário operar o computador. Não 

possuem existência física, são apenas exteriorizações por meio de bens materiais, como CDs, 

disquetes e outros. O suporte físico, de fato, não pode ser confundido com o software em si. 

Ressalva essencial a ser feita: ao se analisar as definições de software mais antigas, 

bem se observa que as mesmas integravam o hardware como elemento acessório essencial 

para a materialização e circulação do software, definição essa que foi superada pelo avanço 

tecnológico. Hoje os softwares circulam independente de um bem tangível, de forma que não 

podem se confundir, tal como se observa nas definições mais antigas. 

O autor vai além:  

A aquisição de um software de prateleira não pode ser qualificada como uma 

operação mercantil, pois não há uma transferência efetiva da propriedade do 

bem negociado e este não se constitui numa mercadoria. Trata-se de um bem 

imaterial, não suscetível de ser colocado num processo de circulação como 

se fosse uma mercadoria.106 

 

Importante observar que, hoje, os bens imateriais, graças à internet, circulam na forma 

de códigos que apenas os computadores ou dispositivos assemelhados podem interpretar e 

tratam-se de bens jurídicos com extrema relevância econômica, passíveis de proteção, seja pelo 

direito autoral, seja pelo direito privado como bens imateriais, objeto de negócios jurídicos. 

 

 

 2.1.3.3. OS BANCOS DE DADOS  
  

Outro bem digital de extrema importância são os chamados bancos de dados, ou data 

base/data center. Aqui. é importante não confundir banco de dados com o “conteúdo digital” 

                                                 
106 Competência para Tributar as operações com programas de computador (softwares), op. cit (nota 103), pp. 
55. 
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já explorado no tópico anterior, entendendo-se por banco de dados um conjunto relevante de 

dados e informações, elaborado e gerido por um computador, organizado e disponibilizado por 

um software.107 

Na doutrina italiana, a definição de banco de dados emprestou conceitos da Lei de 

proteção aos dados pessoais nº 675/1996, derrogada pela Lei nº 196/2003, a qual definia o 

conceito de organização/tratamento de dados como: 

Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 

l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la 

modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 

dati; (…).  

 

A Lei igualmente definiu dados pessoais como: 

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 

identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 

informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

A União Europeia, inicialmente disciplinou a proteção de dados por meio da Diretiva 

95/46/CE, revogada pelo regulamento 2016/679, de 27 de abril de 2016, especificamente 

voltada para a proteção de dados de pessoas físicas, repetindo a definição de dados pessoais da 

Diretiva derrogada; Entretanto, a inovação ficou na definição de dados pessoais, agora mais 

detalhada:  

Informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável 

(«titular dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que 

possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a 

um identificador, como, por exemplo, um nome, um número de identificação, 

dados de localização, identificadores por via eletrônica ou a um ou mais 

elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, 

económica, cultural ou social dessa pessoa singular. 

                                                 
107 I principali beni informatici oggeto dei contratti dell’informatica, op cit (nota 91), pp 226-227. 
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Observe-se que a definição traz um rol de modalidades de informação, que incluem 

situação econômica, saúde e localização.  

A nova definição de dados pessoais é de extremo interesse, especialmente por incluir 

dados que hoje ganharam enorme valor econômico: dados de localização e deslocamento, hoje 

são enviados por smartphones, por meio de softwares mobile, que enviam referidas 

informações para serem processadas e tratadas em bancos de dados, e retornando ao usuário 

na forma de serviços. Por exemplo, o usuário transmite sua localização e questiona aos 

softwares locais sobre almoçar na região, o programa envia os dados de preferências do usuário 

de comida, localização, disponibilidade financeira e mobilidade para um banco de dados que 

os organiza, processa e os reenvia ao usuário, fornecendo lista e localização de restaurantes 

próximos, dentro de suas preferências.  

Além, a legislação ainda trouxe uma definição de “perfil”. É certo que a quantidade de 

dados enviados pelo usuário por meio dos softwares, seja de computação, seja por via mobile 

por gerar vastos bancos de dados que organizam as informações pessoais sob a rubrica de 

perfis, definindo-os como: 

Qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais que consista 

em utilizar esses dados pessoais para avaliar certos aspetos pessoais de uma 

pessoa singular, nomeadamente para analisar ou prever aspetos relacionados 

com o seu desempenho profissional, a sua situação económica, saúde, 

preferências pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, localização ou 

deslocações; 

 

Daí a importância da legislação europeia inovar e recepcionar referidos dados digitais 

pessoais e perfis na legislação como passíveis de proteção. De fato, a legislação europeia 

estendeu o conceito de dados pessoais e conferiu especial atenção ao regime dos perfis dos 

usuários.108 

                                                 
108 Aqui, importante uma observação. A nova regulamentação europeia inovou ao determinar que o usuário deverá 
ser consultando se deseja enviar dados seus dados pessoais pelo software, sendo esse o objeto da secção 02 da 
regulamentação europeia, especialmente em seu artigo 13º. Daí curioso observar que os novos sistemas 
operacionais da telefonia móvel, o conhecido sistema Android sob a tutela da Google, ou o conhecido sistema de 
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A proteção de dados no Brasil ganhou relevo com o chamado Marco Civil da Internet 

(Lei nº 12.965/2014). O mesmo foi analisado por CINTIA ROSA PEREIRA e BRUNO RICARDO 

BIONI, esmiuçando seus artigos, especialmente o artigo 7º, que enumera garantias para melhor 

proteger a privacidade de usuários e seus respectivos dados pessoais armazenados na rede, 

afirmando que o grande número de garantias expressas no artigo devem-se ao caso de 

vazamento de informações pessoais, conhecido como Caso Edward Snowden. 

Os autores frisaram que a legislação brasileira valorizou o conceito de 

autodeterminação informacional, consistindo essa na possibilidade do usuário ter o controle 

sobre as suas informações pessoais, auto determinando-as, daí a necessidade de os softwares 

obterem o consentimento do titular dos dados pessoais antes de sua coleta, tratamento e 

compartilhamento. Além, completam que não basta o mero controle dos dados pelo usuário, 

mas é preciso operacionalizar uma tutela efetiva dos dados. 

Assim, os autores destacam que não basta notificar o usuário do envio de informações, 

os softwares devem contribuir para o controle das informações, tratando-se aqui da chamada 

Human Computer Interaction (HCI), que busca uma interação mais próxima entre o software 

e o usuário, entendendo os autores que os softwares, apesar do avanço tecnológico, transmitem 

informações essenciais ao usuário de forma pouco didática e de difícil compreensão. 

Além, importante destacar o que os autores chamam de princípio da especificação de 

propósitos, de forma que a coleta de dados deve ser justificada, para que o usuário possa 

ponderar se o envio da informação, para aquele fim específico, efetivamente é devido e 

proporcional.109 

                                                 
operacional da Apple, hoje, questionam e demandam do usuário autorização quando do envio de informações 
como localização e acesso a dados diversos registrados nos perfis de usuários do software, isso ocorre devido a 
entrada em vigor da Regulamentação Europeia que assim o exigem. De fato, essa nova Regulamentação se insere 
em um contexto sensível no qual está no centro o chamado caso Edward Snowden, um ex-analista da Agência 
Nacional de Segurança dos Estados Unidos/NSA, que divulgou uma série de informações obtidas pela agência 
através dos servidores da Google, Apple e Microsoft, que eram utilizados para abastecer um programa de 
vigilância americano que monitoravam vários usuários chave pelo mundo. (A Proteção dos dados pessoais na 
Fase de Coleta: Apontamentos sobre a adjetivação do consentimento implementada pelo artigo 7º, incisos VIII 
e IX do Marco Civil da Internet a partir da Human Computer Interaction e da Privacy by defaut, in N. DE LUCCA, 
A. SIMÃO FILHO, C.ROSA PEREIRA DE LIMA, Direito & Internet III, Tomo I, São Paulo, Quartier Latin, 2015, 
pp.265-266.) 
109 A Proteção dos dados pessoais na Fase de Coleta: Apontamentos sobre a adjetivação do consentimento 
implementada pelo artigo 7º, incisos VIII e IX do Marco Civil da Internet a partir da Human Computer 
Interaction e da Privacy by defaut, op. cit. (nota 110), pp. 298-275. 
 



68 
 

 

Aqui, vale ressaltar que os autores brasileiros, quando da redação do trabalho, ainda 

utilizaram a Diretiva europeia derrogada nº 95/46, não observando a nova regulamentação 

2016/679, de 27 de abril de 2016 que, logo no item 32 de seu preâmbulo, já determina uma 

série de parâmetros e a valorização do consentimento da tomada de informações110. 

Pois bem, observe-se que o conceito de banco de dados tem sua origem no conceito de 

dados pessoais e dados sensíveis e sua respectiva proteção. Em análise à legislação europeia, 

os bancos de dados ganharam proteção específica com a Diretiva nº 96/9/CE, de 27 de março 

de 1996, definindo em seu artigo 1º como “uma colectânea de obras, dados ou outros 

elementos independentes, dispostos de modo sistemático ou metódico e susceptíveis de acesso 

individual por meios electrónicos ou outros.” 

Entretanto, essa proteção específica é limitada. Logo no item 3º do artigo 1º, já há uma 

restrição de inaplicabilidade da Lei sobre softwares de gerenciamento de bancos de dados. De 

fato, no artigo 3º, observa-se que a diretiva tem um objetivo claro: a proteção ao direito do 

autor, tutelando-se a pessoa singular ou coletiva que criou a base de dados. 

Tal constatação não escapou à doutrina italiana:  

La diretiva menzionata ed il d.lgs. n. 169/99 proteggono, pertanto, le banche 

di dati sia sotto l’aspetto creativo che sotto l’aspecto economico, prevedendo 

un regime giuridico che tuteli, da un lato, i frutti della creazioni intellettuali 

secondo le norme del diritto d’autore e, dall’altro, che salvaguardi gli 

investimenti economici e le risorse tecniche ed organizzative che sono alla 

base della realizzazione delle banche di dati.111 

                                                 
110 Item nº 32 do Preâmbulo da Regulamentação nº 2016/679 de 27 de abril de 2016, redigido em português de 
Portugal, uma das línguas oficiais da União Europeia: “O consentimento do titular dos dados deverá ser dado 
mediante um ato positivo claro que indique uma manifestação de vontade livre, específica, informada e 
inequívoca de que o titular de dados consente no tratamento dos dados que lhe digam respeito, como por exemplo 
mediante uma declaração escrita, inclusive em formato eletrónico, ou uma declaração oral. O consentimento pode 
ser dado validando uma opção ao visitar um sítio web na Internet, selecionando os parâmetros técnicos para os 
serviços da sociedade da informação ou mediante outra declaração ou conduta que indique claramente nesse 
contexto que aceita o tratamento proposto dos seus dados pessoais. O silêncio, as opções pré-validadas ou a 
omissão não deverão, por conseguinte, constituir um consentimento. O consentimento deverá abranger todas as 
atividades de tratamento realizadas com a mesma finalidade. Nos casos em que o tratamento sirva fins múltiplos, 
deverá ser dado um consentimento para todos esses fins. Se o consentimento tiver de ser dado no seguimento de 
um pedido apresentado por via eletrónica, esse pedido tem de ser claro e conciso e não pode perturbar 
desnecessariamente a utilização do serviço para o qual é fornecido.” 
111 I princippali beni informatici oggetto dei contratti dell’informatica, op.cit (nota 91), p. 227. 
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A proteção legal conferida ao banco de dados é dada ao conjunto e não à informação 

tomada, per se, em muito se diferenciando do software, visto que o último é o elemento 

necessário que faz a gestão e o funcionamento dos dados constantes no banco, conservando a 

autonomia jurídica do software frente aos dados em si, de forma que a tutela do banco de dados 

e a tutela do software é independente.112  

Completa a doutrina italiana:  

si può ritenere che i dati e le informazioni contenuti all’interno della banca di 

dati non costituente opera dell’ingegno, singolarmente considerati, non 

possano com certeza essere qualificabili come dei beni, quanto, seppur aventi 

ciascuno um próprio valore economico (in genere, assai modesto) ed idonei 

ad essere oggetto di rapporti di scambio commerciale, invece delle cose. Si 

verserá, naturalmente, nel campo delle res immateriales.113 

 

 

2.1.3.4. OS CÓDIGOS FONTE 
 

Outro bem jurídico de destaque no mundo digital são os chamados códigos fonte ou 

programa fonte.  

Sendo os mesmos objetos de estudo de dissertação de mestrado de SILMARA BEGA 

NOGUEIRA, que os define como o núcleo do software, ou seja, quem proporciona as 

programações dos softwares, “sendo o código utilizado para que se faça a programação, 

representada por linguagem específica, a fim de que os analistas possam entendê-la”. 114 

O código seria o nível mais complexo da linguagem de computador, sendo que é por 

meio dele que os programas são pormenorizadamente descritos, configurando verdadeiros 

meios de comunicação da forma e do conteúdo do software para o intérprete, no caso, o 

programador. 

                                                 
112 I princippali beni informatici oggetto dei contratti dell’informatica, op.cit, (nota 91), p. 235. 
113 I princippali beni informatici oggetto dei contratti dell’informatica, op.cit, (nota 91), p. 235. 
114 Contrato de Escrow: Como garantia de acesso ao Código Fonte, op. cit. (nota 18). 
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Para RICARDO LUIS LORENZETTI, o código fonte é o núcleo formal do software e, quem 

o possui, pode alterar qualquer das características do mesmo, incluindo interconectá-lo a outros 

programas e multiplicá-lo. O autor argentino aproxima o código fonte às formas do “desenho” 

e da “fórmula”, que são recursos de outras áreas do conhecimento com função similar.115 

O código fonte é a estrutura do software, quase um DNA, e a eficiência ou tratamento 

adequado de informações do software deve-se a ele, de forma que os códigos fonte são 

protegidos por confidencialidade, devido, muitas vezes, abrangerem segredos industriais. 

Então, no momento do licenciamento de um software, o licenciatário normalmente 

apenas fruirá do sistema já programado com seus códigos fonte pré-determinados e ocultos do 

usuário, não sendo eles, objeto de cessão na hipótese de licenciamento. 

De fato, é possível que eles até participem do licenciamento, mas por meio de negócio 

jurídico coligado116, sendo esse o objeto de estudo de SILMARA BEGA NOGUEIRA, chamado de 

contratos de Scrow, por meio do qual um terceiro depositário fica com a guarda do código, 

apenas o liberando em casos específicos de danos ao programa, causados por vírus ou 

necessidade de manutenção, ou atualização do sistema117, providência essa para se evitar que 

os códigos, eventualmente, fiquem nas mãos do licenciatário, permitindo que o mesmo 

replique o software adquirido.  

Assim, observa-se que o software, em si, abrange um bem jurídico que lhe é subjacente, 

daí se entende a preocupação com a doutrina especializada nos chamados softwares de “código 

aberto” - em inglês: open source. De fato, não é o software em si que é aberto, mas seu código 

fonte, o que permite a desenvolvedores e programadores que desenvolvam outros softwares 

derivados que melhor se integrem ao software principal, ou o modifiquem, tornando-o singular 

                                                 
115 Tratado de los Contratos, tomo III, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, p. 827. 
116 RICARDO LUIS LORENZETTI esclarece que em alguns casos o usuário necessita dos códigos fonte, e uma forma 
de se proteger a confidencialidade dos referidos códigos é incluir na relação jurídica um terceiro depositário dos 
códigos fonte, obrigando-se o terceiro a entregar os códigos fonte quando cumpridas as condições estabelecidas 
em contrato. É o chamado contrato de scrow, definido como “el contrato de escrow se celebra entre la empresa 
de software propietaria del programa y el usuário del mismo, com la concurrencia de um terceiro depositario. 
Lo característico del contrato es la relación entre el titular del programa y el fedatario. Es asimilabile al depósito 
en cuanto el titular del Código Fuente entrega um bien em custodia y el depositante se obliga a restituirlo. El 
depositario assume además oblicaciones propias del contrato de servicio de mantenimento, pues se obliga a 
proteger el código, actualizarlo, manternerlo. Asimismo hay oblicaciones de confidencialidade respecto de 
terceiros.” (Tratado de los Contratos, op. cit. (nota 115), pp.827-828). 
117 Contrato de Escrow: Como garantia de acesso ao Código Fonte, op. cit. (nota 18). 
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em relação aos demais. Exemplo é o caso dos chamados softwares operacionais, caso do 

sistema Android. Trata-se de um software open source, do qual desenvolvedores fazem uso 

para a criação de outros softwares derivados que se integram ao primeiro, esses últimos são os 

aplicativos de celular. 

Observe-se que não é escopo da presente dissertação se adentrar nos pormenores dos 

bens códigos-fonte, e sua distinção entre os códigos fonte privados e os open source, mas 

importante se mencionar, por oportuno, a doutrina italiana que bem esclarece que o simples 

download livre de um software não o torna open source, é imprescindível que o código fonte 

igualmente seja disponibilizado118 entendendo-se como uma forma de alterar a estrutura do 

programa, não sendo esse o objetivo de usuários comuns de software, mas, normalmente, de 

programadores ou empresas que buscam um software sob medida para seus negócios.  

A doutrina italiana vai além, e afirma que os softwares livres e os softwares open source 

inserem-se num contexto de popularização cultural e democratização do acesso aos programas 

de computador.119 De fato, pode-se concordar em parte com esse argumento, visto que os 

softwares open source desfrutam de um interesse muito mais econômico e concorrencial do 

que social, ao passo em que permitem o desenvolvimento e o aprimoramento de softwares 

similares ou melhor integrados a um software principal de forma mais eficiente, sendo esses, 

muitas vezes, o objeto de startups do mundo digital.  

Todavia, frise-se que, ainda que distribuídos de forma “gratuita”, há sempre um 

contrato de licenciamento que os distribui de forma não exclusiva e não sujeita a limites 

temporais ou territoriais para utilização, distribuição, reprodução, modificação e retribuição ao 

                                                 
118 “Ma, in questo caso, affinché il suo software possa considerarsi open source, l’autore dovrà mettere a 
disposizione di chiunque dei patch files, cioè delle sequenze di istruzioni di programma che consentono la 
modifica del software o la sua integrazione com altri diversi progammi per elaboratore. In questo modo, è sotto 
il profilo técnico, agevolmente possibile distinguere il programma per elaboratore originário da tutti quelli creati 
sucessivamente sull’impronta del primo.” (Il mondo open Source ed i suoi profili contrattuali, in Trattato di 
Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’economia, Il Contratto Telematico, v.41, Padova, Cedam, 2006, 
p. 308). 
119 ”Attraverso l’open source si incentiva la disponibilità per chiunque di conoscere il codice sorgente, perchè 
solo attraverso di esso, è possibile modificarei l programma per elaboratore e creare così opere derivate che 
contribuiscono all’evoluzione informatica, culturale e sociale della colletività. Infatti, come in um qualunque 
ambito scientifico, l’evoluzione è tanto più eficiente quanto maggiorem è la circulazione tra gli addetti al settore 
della conoscenza e dei risultati raggiunti dalle realizzazioni altrui.” ( Il mondo open Source ed i suoi profili 
contrattuali, op. cit. (nota 118), p. 309. 
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público, sendo as obrigações do usuário apenas de, ao obter o programa, incluir a menção ao 

copyright do primeiro desenvolvedor do código fonte, sendo que ao sujeito concedente da 

licença de código aberto não caberia responsabilidade alguma, pois seria de conhecimento dos 

licenciatários do mesmo, que os códigos cedidos não estariam livres de defeitos.120 

 

 

2.2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
 

2.2.1. ALGORITMOS CONTRATUAIS  

 

O negócio jurídico contratual eletrônico acabou por introduzir uma série de novos 

contratos (leia-se: contratos de objeto informático), além de uma nova genética contratual, com 

prestações mediatas que lhe são específicas: o Big Data, Internet of Things, Augmented Reality, 

Blockchain e Cloud Computing.121 

Os contratos de bens informáticos aperfeiçoaram-se a tal ponto que o conceito de 

desumanização de R. L. LORENZETTI , hoje já desfruta de um alcance amplificado de efeitos.  

De fato, a doutrina americana tem há muito estudado os novos contratos eletrônicos: 

tomada de preços online, comércio de alta velocidade e, especialmente, os chamados contratos 

inteligentes ou smart contracts. 

Entretanto, tomando um passo antes de se adentrar no campo dos contratos inteligentes, 

é importante mencionar o relevante trabalho desenvolvido por LAUREN HENRY SCHOLZ que, 

antes de efetivamente estudar os chamados smart contracts, deparou-se com uma questão 

                                                 
120 Infelizmente, não é objeto da presente dissertação adentrar na cadeia de responsabilidade dos softwares open 
source, mas vale aqui o questionamento sobre a extensão de responsabilidade dos programadores no software que 
é editado e repassado e editado novamente. Pela solidariedade da cadeia de consumo, todos os programadores do 
software open source seriam responsáveis por defeitos ou vícios no produto final distribuído ao consumidor, 
entretanto, os contratos de licenciamento de códigos aberto trazem cláusula de exclusão de responsabilidade, 
cabendo o questionamento: essas cláusulas seriam válidas diante do ordenamento jurídico brasileiro com as 
disposições dos artigos 18 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor? Ou ainda, como operacionalizar uma 
solidariedade de cadeia que pode ter inúmeros programadores que alteraram o código fonte inicial? Esses são 
questionamentos que infelizmente fogem ao escopo da presente dissertação. 
121 I. SANTIAGO MORENO, La Revolución de la Tecnología de las Cadenas de Bloques y su Impacto en los 
Sectores Económicos, in Working paper II: Tecnologías disruptivas, disponível em 
https://ssrn.com/abstract=2846816 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2846816, acesso em outubro de 2017. 
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intrínseca à genética dos novos contratos eletrônicos: os algoritmos, ao que chamou de 

algorithmic contracts. 

Uma inicial precisão conceitual é imprescindível: smart contracts são necessariamente 

regidos por complexos algoritmos, mas isso não torna os algorithmic contracts em smart 

contracts, tudo depende do quão importante será a presença do algoritmo na gênese do 

contrato. 

A autora disserta sobre contratos governados por algoritmos, podendo esses atuarem 

antes da própria formação do contrato, selecionando de forma automática as cláusulas que 

melhor atendem aos interesses das partes ou os algoritmos que podem atuar depois da formação 

do contrato, servindo para suprir lacunas (gap-filler). Tais contratos já são comuns no mercado 

financeiro, nos quais, opções de venda e compra são exercidas na velocidade dos mercados 

financeiros.122 

Para a autora americana, os algoritmos, hoje, controlam a maior parte das operações 

econômicas, mas são os contratos quem controlam os algoritmos. 

ALEXANDER SAVELYEV afirma que a ausência de regulamentação específica do uso de 

contratos inteligentes está levando a situações limite, afirmando que os smart contracts são 

criados e desenvolvidos em uma espécie de “universo paralelo” do ordenamento jurídico, 

desprovido de qualquer base legal para sua construção, tal como a internet quando de seu 

nascimento. 

Para o autor russo, os smart contracts não criam obrigações na forma como se entende 

o direito obrigacional, visto que, como a performance é automática, as partes, ainda que não 

queiram mais o adimplemento e decidam pelo distrato, o simples desligar de máquinas não 

retira do mundo digital a operação, concluindo que o regime do direito obrigacional tem 

significado diverso para os smart contracts.123 

                                                 
122 Algorithmic Contracts, in Stanford Technology Law Review, Forthcoming, disponível em SSRN 
https://ssrn.com/abstract=2747701, acesso em 20 de outubro de 2017, pp. 01-02. 
123 “The notion of obligation, which originates from Romal law and is a key to the Continental contract law is 
alien to Smart contract. Insitutes of Justinian contain a famous definition of an obligation (“obligatio” in Latin): 
“it is a bond created by law in accordance with the laws of our community. This bond we can be compelled to 
sever by the performance of some act, generally the transfer of some thing”31. An obligation is a right, but the 
term “right” denotes only one side of the relationship, which is embraced by roman term “obligatio”. To every 
right there must be a correlative duty: if A has a right that B shall give him an asset, B must be under a duty to 
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Ambos os autores concluem que flutuações repentinas nas bolsas de valores têm, 

literalmente, “disparado” algoritmos de segurança que operam vendas e compras em 

milissegundos com preços determinados de forma autônoma, levando a colapsos financeiros e 

ondas de operações inconsequentes. Salienta o autor que, sem uma reforma legal, os colapsos 

financeiros têm a capacidade de se tornar endêmicos.  

Além, algoritmos não necessariamente regulam apenas operações na bolsa de valores, 

mas podem, igualmente, atuar nas áreas da saúde.124, de forma que quaisquer flutuações nas 

informações podem levar a efeitos em cadeia de proporções catastróficas, o que demanda uma 

regulamentação efetiva dos algoritmos, bem como , a conscientização dos agentes que utilizam 

dos algoritmos nos contratos, não devendo os efeitos colaterais gerados serem tomados por 

casos fortuitos ou força maior, mas devendo-se imputar responsabilidade aos contratantes pelas 

decisões tomadas pelos algoritmos.  

Entretanto, algoritmos são cada vez mais utilizados, mas falham em um ponto 

essencial: muito embora sejam rápidos no julgamento e na solução de problemas imediatos, a 

                                                 
give A the book. The term “obligation” denotes therefore, sometimes the right, sometimes the duty, but more 
properly it denotes the whole relationship. (…) In order to illustrate this thesis, it is possible to highlight the 
difference between Smart contracts and contracts with vending machines. In the latter case, although performance 
is automated, the seller – owner of the vending machine has the discretion regarding the performance of the 
contract: he may interfere in the process of functioning of such machine (e.g. by shutting it down) and thus, 
change the outcome of the deal. In Smart contract it is not possible for a party to it to change the outcome by 
shutting down its computer – all the transactions continue to exist and be processed in cyberspace.” (Contract 
Law 2.0: “Smart” Contracts as the Beginning of the end of Classic Contract Law, in National Researsh University 
Higher School of Economics, Working Papers Series Law, WPBRP nº71, 2016, p. 17). 
124 Dissertando sobre a chamada black-box medicine ou medicina personalizada, W. NICHOLSON PRICE define a 
medicina black-box como um modelo computacional que toma decisões autônomas relacionados à saúde, 
consistindo na combinação de enormes quantidades de dados de alta precisão e sofisticado algoritmo de previsão 
que consegue cruzar o histórico médico de enorme quantidade de casos similares e quantificar possibilidades e 
fazer cálculos para previsão de diagnósticos de alta precisão e fiabilidade. Chama-se Black-Box exatamente 
porque os algoritmos utilizados para a realização dessa combinação de dados não são transparentes, a coleta e 
tratamento de dados atinge padrões e resultados cujo entendimento não é de todo compreensível, muito embora 
o método de desenvolvimento do algoritmo seja. O obstáculo para o desenvolvimento de referido algoritmo é, 
antes de tudo, os custos elevados do desenvolvimento, bem como a criação de um banco de dados preciso e rico 
em informações de casos clínicos que possam ser efetivamente tratados pelo algoritmo. Além, há problemas de 
ordem jurídica, primeiramente de propriedade intelectual sobre o banco de dados, bem como problemas de 
confidencialidade da informação constante nos bancos de dados, o que limita a eficácia e precisão do algoritmo, 
que fica impossibilitando de acessar grandes quantidades de informação. Além, a própria Suprema Corte limitou 
as patentes de métodos de diagnóstico e algoritmos no caso Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 
(Black-Box Medicine, in Harvard Journal of Law & Technology, v. 28, nº02, primavera, 2015, pp. 421-424). 
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médio e a longo prazo, eles não são tão eficazes, podendo gerar distorções severas, pois lhes 

falta a visão estratégica de negócios, inerente ao ser humano.125 

HARRY SURDEN empreendeu estudo a respeito da relação entre a inteligência artificial 

e o direito, afirmando que a grande diferença entre os seres humanos e os algoritmos seria o 

processo cognitivo, tais como, o raciocínio analógico e a abstração, características essenciais 

para a exegese jurídica; entretanto, comportam-se com alguma precisão e dentro de uma 

margem de erro aceitável quando o algoritmo traduz textos,126 mas, reconhecendo a 

possibilidade de que alguma tarefa jurídica possa ser automatizada por meio de softwares com 

algoritmos específicos com habilidades para aprender, chamados de “machine learning”. Esses 

algoritmos estão embarcados em equipamentos de hardware avançados e são capazes de 

aprender e automatizar funções, são os casos dos carros autônomos, da tradução automática, 

da previsão, do reconhecimento de fala etc. Todos esses softwares embarcam algoritmos de 

autoaprendizado.127 Aprendizado, aqui, deve ser entendido sob seu significado funcional. 

Referidos algoritmos são usados para identificar padrões nos dados e automatizar 

tarefas ou antecipar possíveis resultados, são comuns em operações de buscas na internet, 

reconhecimento facial, detecção de fraude etc. Não significa que o algoritmo “aprenda”, mas, 

pelo fluxo de dados, ele tem a capacidade de prever comportamentos potenciais com precisão.  

LAUREN HENRY SCHOLZ define que os algoritmos não são como ferramentas, mas como 

verdadeiros servos leais das vontades humanas, funcionando por meio de metas e condições 

pré-determinadas, assimilando e tratando informações de bancos de dados, buscando 

parâmetros e aplicando-os com eficiência para a consecução de uma meta:  

Machine learning enables sophisticated algorithms to be more similar 
in function to a human employee with a task to achieve than a tool. In 
fact, across the financial industry, the field which has been making the 

                                                 
125 Algorithmic Contracts, op. cit. (nota 122), pp. 103-104. 
126 Aqui, importante abrir um parênteses para mencionar TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR para o qual o jurista, 
ao interpretar a norma, o faz tendo em vista a decidibilidade de conflitos, sendo esse o objetivo da dogmática 
hermenêutica, uma finalidade prática, de forma que não cabe ao jurista simplesmente compreender o texto, mas 
também ponderar alcance e força, colocando o texto da norma diante de um problema  subsunção do fato a norma 
 assim, o jurista deve interpretar buscando resolver um conflito, alcançando um sentido válido para a comunicação 
normativa, e procedendo à integração do direito por meio da interpretação extensiva e analogia. (Introdução ao 
Estudo do Direito, Técnica, Decisão, Dominação, 6ªed., São Paulo, Atlas, 2008, pp. 220-227 e 275-276). 
127 Machine Learning and Law in Washington Law Review, v. 89, nº 1, 2014, pp. 87-89. 
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most widespread use of algorithmic contracting, algorithms are 
beginning to replace human workers outright.128 

 

HARRY SURDEN destaca como exemplo de machine learning o algoritmo que filtra os 

spams129 nos e-mails. Tal operação pode ser feita manualmente pelo usuário, mas, agora, pode 

ser automatizada. Isso ocorre, pois o algoritmo é treinado a reconhecer spams por meio da 

análise de um banco de dados que oferece exemplos de spams. Com isso, aplica o 

reconhecimento diante dos e-mails que estão chegando, verificando e tratando as informações 

até observar um padrão que permita um filtro efetivo.130 

Os algoritmos, mais que ferramentas, dispõe de verdadeira inteligência artificial. 

No Brasil, o tema foi objeto de análise por JOÃO FÁBIO AZEVEDO E AZEREDO em sua 

dissertação de mestrado a respeito da tomada de decisões por uma inteligência artificial, seja 

no rastreamento de melhores preços de fornecedores, seja no próprio fechamento de contratos 

eletrônicos. Mas o autor depara-se, igualmente, com a questão dos contratos celebrados no 

                                                 
128 Algorithmic Contracts, op. cit. (nota 122), p. 105. 
129 DAVID E. SORKIN apresentou um trabalho específico sobre a abordagem técnica e jurídica diante de e-mails 
não solicitados, também conhecidos como spams. Além de indesejados e serem fontes de aborrecimentos, eles 
são ameaças para a segurança dos usuários. Por mais que seja de conhecimento comum que spams sejam e-mails 
indesejados, sua definição é controvertida. Para alguns, spams são mensagens que trazem algum tipo de 
propaganda ou são simplesmente indesejadas. De fato, o elemento essencial da definição de spam é sua natureza 
de “não solicitação” (unsolicited), ocorre quando o consenso em seu recebimento nunca foi dado. Do ponto de 
vista comercial, spam seriam mensagens que traze um anúncio de comercial de algum produto ou serviço. Por 
fim, uma terceira possível definição seria a quantidade na qual são enviados, um e-mail enviado para numerosas 
pessoas, por exemplo, pode ser definido como spam, bem como o recebimento reiterado de e-mails, por um curto 
espaço de tempo, também configura um spam. (Technical and Legal Approaches to Unsolicited Electronic Mail, 
in University of San Francisco Law Review, v. 35, nº 2, Inverno, 2001, pp. 325-333). Completando essa definição, 
importante aqui uma ressalva feita por DANILO DONEDA, o qual, igualmente dissertando sobre a qualificação 
jurídica do spam, o define de forma mais abrangente como qualquer forma de comunicação indesejada por via 
eletrônica, abrangendo o envio de mensagens via SMS e WhatsApp de mensagens de cunho comercial, 
massificado, uniforme, e sem prévia requisição, entendendo o autor que o spam tem natureza antijurídica, que 
utiliza-se, de forma ilícita e abusiva, do endereço pessoal do destinatário (e-mail ou nº de telefone) para fins 
comerciais, violando a privacidade do usuário e tornando públicos os dados de contato. A regulamentação jurídica 
no Brasil ficou a cargo da Lei nº 12.965 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, e na União Europeia 
com a Diretiva nº 2002/58/CE que disciplinou a proteção de dados pessoais e a proteção da privacidade dos 
usuários no setor das comunicações eletrônicas, com vedação expressa a divulgação de informações de contato 
dos usuários. (Perspectivas para o combate ao spam, in Direito & Internet, Aspectos Jurídicos Relevantes, vol. 
2, São Paulo, Quartier Latin, 2008, pp.257-260 e 267-268). 
130 Machine Learning and Law, op. cit. (nota 127), pp. 90-93. 
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âmbito do mercado financeiro, com a alienação de valores mobiliários e derivativos, sendo que 

hoje, por volta de 70% das operações na bolsa são automáticas.131 

O autor esclarece que o sistema de inteligência artificial é também chamado de “agente 

de software”, atuando o mesmo em nome do titular do contrato, o qual estipula uma meta ao 

agente que trabalha para o seu atingimento, analisando os dados disponíveis no mercado e 

tomando as decisões de acordo com o novo cenário que se apresenta. Daí a tese do autor da 

possibilidade de se conferir personalidade jurídica aos sistemas algorítmicos, para que seja 

possível a imputação de responsabilidade civil na eventualidade de danos decorrentes de sua 

atividade. 132 

Note-se que JOÃO FÁBIO AZEVEDO E AZEREDO concorda com a LAUREN HENRY 

SCHOLZ sobre a imprescindibilidade de uma regulamentação sobre o uso de algoritmos, seja 

conferindo personalidade, como sugere o primeiro, seja desenvolvendo regulamentação e 

responsabilizando diretamente os agentes contratuais pelo comportamento, muitas vezes, 

imprevisível e inconsequente. 

O pesquisador brasileiro traz escolar exemplo de oferta de produtos feita de forma 

online por algoritmo que deveria calcular preços de mercado e oferecer as ofertas sob medida 

para os potenciais compradores online.133 E se a oferta foi calculada de forma tal que o preço 

mínimo cobrado pelo algoritmo ficou abaixo do valor de mercado? Questiona o autor: quais 

os efeitos jurídicos do erro cometido pelo algoritmo diante de oferta automatizada?  

                                                 
131 Reflexos do emprego de sistemas de inteligência artificial nos contratos, dissertação (mestrado em direito) – 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, pp. 109-110. 
132 Reflexos do emprego de sistemas de inteligência artificial nos contratos, op. cit. (nota 131), p. 112. 
133 Aqui o autor faz menção aos chamados behavioral advertising. De fato, a publicidade no âmbito digital ganha 
contornos específicos, haja vista que os algoritmos podem ser utilizados para se realizar a análise dos perfis de 
usuário e ofertar produtos que sejam do interesse do consumidor, ou que estejam dentro de seu poder financeiro. 
A grande discussão jurídica e objeto de pesquisa de LUCIA ANCONA LOPEZ DE MAGALHÃES DIAS seria a interação 
entre o direito fundamental à privacidade do consumidor diante da chamada “sociedade da vigilância”, sendo que 
a privacidade teria adquirido nova formatação, de forma que na atual era da informação existiria um direito 
fundamental à autodeterminação informativa, para a qual é imprescindível ao consumidor controlar as 
informações recebidas de forma online, bem como aquelas enviadas, sobretudo os dados pessoais, buscando-se o 
consentimento prévio do consumidor diante da ostensiva publicidade online. (Publicidade e Direito, 2ª ed., São 
Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 94-97). 
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O pesquisador ressaltou que a utilização de inteligência artificial gera uma 

imprevisibilidade que foge ao controle humano, mas isso não afasta a incidência de erro ou 

dolo da parte do algoritmo, podendo os negócios serem anulados.134 

A complexidade e a velocidade na tomada de decisões são extremamente altas, e geram 

independência do agente de software para que este decida em milissegundos qual a melhor 

opção de compra-e-venda diante de determinado cenário. 

Entretanto, é LAUREN HENRY SCHOLZ quem mais se aprofunda na teoria dos algoritmos 

contratuais e os relaciona com o direito dos contratos atual. 

A depender do algoritmo, os mesmos são capazes de separar aspectos críticos que 

antecedem a tomada de decisão. De fato, a ausência da ponderação crítica geraria, para o autor, 

duas consequências importantes: imprevisibilidade, inclusive dos programadores, do resultado 

que pode ser alcançado pelos algoritmos, e o alcance de decisões que levem à fraude ou práticas 

ilícitas. 

O autor chega a classificar as modalidades de algoritmos contratuais utilizando-se da 

complexidade e da função do mesmo, como elementos distintivos dentro da genética do 

contrato, ou seja, os algoritmos podem atuar em várias frentes do contrato, e assim são 

classificados: os algoritmos podem ser ferramentas de simples automação de comportamentos 

dentro do contrato já estabelecido (algorithm as tool); os algoritmos podem ser agentes que 

tomam decisões dentro do contrato e de acordo com as condições nele estabelecidas (algorithm 

as agent); como agentes do contrato, eles pode atuar como supridores de lacunas contratuais 

(gap-filler), ou como negociadores de termos (negotiator), alcançando aqui, em uma crescente, 

uma função cada vez mais interpretativa dos termos do contrato e, consequentemente, mais 

complexa e autônoma da vontade humana. 

Como agente negociador, o algoritmo comporta uma distinção em duas categorias: 

black box ou clear box135. O primeiro seria o caso mais complexo do ponto de vista legal, pois 

sua programação envolve, necessariamente, uma análise complexa de dados sendo esse o 

algoritmo mais imprevisível, pois ele foi programado para interpretar dados e tirar conclusões, 

daí a razão de seu nome “caixa preta”, uma vez que o resultado de sua programação é 

                                                 
134 Reflexos do emprego de sistemas de inteligência artificial nos contratos, op. cit. (nota 131), pp. 114-117. 
135 Vide nota 124 a respeito da chamada medicina Black-box. 
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imprevisível para o programador ou para os agentes contratantes, de forma que o resultado 

final não necessariamente é aquele requerido pelo agente.  

Já o algoritmo clear box é mais transparente em seu funcionamento, o escopo de sua 

atuação é limitado e seu objetivo é traçado de forma expressa pelo programados, permitindo 

uma interpretação restrita de dados.136 

Os algoritmos contratuais estão mais presentes em trocas comerciais de alta velocidade, 

determinação de preços online e, principalmente, nos chamados contratos inteligentes ou smart 

contracts. No primeiro, os algoritmos são aqueles que atuam em bolsa de valores, chamados 

de High Frequency Trading (HFT)137, atuando rapidamente diante de flutuações de mercado. 

Entretanto, LAUREN HENRY SCHOLZ destaca que, muito embora a atuação de referidos 

algoritmos parece eficiente, eles acabam agravando a assimetria informacional do mercado, 

visto que os algoritmos do mercado financeiro têm por lucro a utilização da ignorância dos 

demais players. Dessa forma, quanto mais HFT houver no mercado, menos informação circula. 

O principal efeito de referidos contratos programados é justamente o disruptivo 

informacional, gerando insegurança no mercado e, ironicamente, ineficiência138, 

argumentando o autor pela urgente necessidade de regulamentação no uso de referidas 

tecnologias no âmbito contratual. 

A respeito dos preços dinâmicos, o algoritmo que mais atua é o chamado gap-filling. 

O programa identifica os preços de determinado produto no mercado, bem como as 

capacidades financeiras das partes e fatores que podem influenciar o preço, e calcula o maior 

preço possível que a parte interessada pode pagar diante de determinado cenário. O autor usa 

                                                 
136 Algorithmic Contracts, op. cit. (nota 122), p. 109-110. 
137 No Brasil, ainda de forma tímida, o tema já foi objeto de pesquisa de ILENE PATRÍCIA DE NORONHA NAJJARIAN 
que dissertou sobre o chamado capitalismo Eletrônico informático e a possibilidade da utilização do acesso à 
bolsa de valores pelos sistema de home broker, nos quais a movimentação das bolsas de futuros e derivativos 
pode ser acessada por meio de telas de negociação, o que foi introduzido no Brasil pela Instrução CVM  461/07 
atendendo a demandas das bolsas de valores de outros países que já utilizavam a tecnologia, permitindo o acesso 
direto de brasileiros a bolsas estrangeiras e vice versa, de forma que a desterritorialização do contrato eletrônico 
atingiu o mercado da bolsa de valores, aumentando o fluxo de negociações entre as bolsas, bem como permitindo 
negociações mais rápidas via algoritmos, mas igualmente permitindo a possibilidade de verdadeira manipulação 
em massa dos valores mobiliários pelos algoritmos controladores dos mercados, que são capazes de comandar 
mais de cinco mil ordens de compra em nanosegundos. (O capitalismo eletrônico informático. Sistemas ‘High 
Frequency Trading’ ou ‘algotraders das corretoras de valores. Plataformas de crowdfunding, in Direito & 
Internet, Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014, tomo II, São Paulo, Quartier Latin, 2015, pp. 191-196). 
138 Algorithmic Contracts, op. cit. (nota 122), p. 111-112. 
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como exemplo os preços dinâmicos das passagens aéreas, que variam a depender do dia da 

viagem, se há muitos ou poucos voos, se há eventos que aumentem a procura.139 Completando 

o autor, hoje é muito comum que os preços dinâmicos sejam vistos nos aplicativos de 

transporte, tais como Uber e 99. Em ambos, os preços das corridas com motoristas particulares 

flutuam a depender da oferta de carros, motoristas em serviço, distância da corrida, horário e 

trânsito. De fato, esse tratamento de informações é rodado por um algoritmo que determina o 

preço da corrida naquele momento, variando em tempo real de consumidor para consumidor. 

Por fim, temos os algoritmos que atuam nos chamados smart contracts, os quais atuam 

na automatização extrema dos contratos por meio dos chamados black-box, contratos os quais, 

devido à sua importância e escassa discussão doutrinária no Brasil, serão discutidos de forma 

mais precisa em tópico próprio que segue. 

 

 

2.2.2. CONTRATOS INTELIGENTES: BLOCKCHAIN E O BITCOIN 

 

De fato, recuperando a discussão do tópico anterior, o que se observa é que, em alguns 

algoritmos, especialmente os black-box, as informações são aleatórias de tal forma, que nem 

seus inventores podem prever os resultados. Essa alea é um risco inerente ao agente detentor 

do algoritmo, bem como aos contratantes, que estarão acordando num negócio com natureza 

imprevisível, podendo até escolher estratégias que, muito embora protejam o contrato, podem 

resultar em ato ilícito ou discriminatórios, nas palavras de SCHOLZ:  

The law does not currently provide liability bearing conduit between 
the choices made by a sophisticated algorithm and the conscious intent 
of the individual or corporation using it. A contract law that assumes 
all algorithms are mere tools cannot effectively contend with these 
problems.140 

 

Para ALEXANDER SAVELYEV, os chamados contratos inteligentes são aqueles nos quais 

sua execução é automática. O autor aproxima esses contratos dos casos das chamadas “vending 

machines”, nas quais se deposita a moeda e o produto é entregue ao comprador de forma 

                                                 
139 Algorithmic Contracts, op. cit. (nota 122), p. 115. 
140 Algorithmic Contracts, op. cit. (nota 122), p. 105. 
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automática, bem como às transações de compra e venda de ações, sendo o exercício do poder 

de compra e venda no mercado de ações implementado por sofisticados computadores, que 

trabalham com algoritmos específicos que, analisando os padrões de mercado, tomam as 

decisões.141 

No mesmo sentido, para MAX RASKIN, os contratos inteligentes têm por característica 

a automatização, usualmente por meio de computadores. Todavia, completa o autor que tais 

contratos têm o objetivo de garantir a execução do acordo de vontades sem a necessidade de 

se recorrer ao judiciário, ocorrendo referida execução independente do exercício efetivo da 

vontade humana. Curioso que o autor afirma que “innovative technology does not necessitate 

innovative jurisprudence, and traditional legal analysis can help craft simple rules as a 

framework for this complex phenomenon”. 

Todavia, os smart contracts vão além do simples conceito da automatização, definindo-

o GIDEON GREENSPAN como fragmento de código armazenado na forma de blockchain, 

acionado por meio de transações também na forma de blockchain.142  

De fato, a existência dos smart contracts não prescinde da existência do blockchain, 

sendo esse último uma espécie de método de controle coletivo de certificação de informações 

que servem ao propósito de garantir a higidez das informações e sua execução. MAX RASKIN 

completa ainda, e de forma curiosa, que o fenômeno dos blockchain ocorrem em países nos 

quais a confiança nos sistemas financeiros e judiciários são fracas e levam aos agentes dos 

smart contracts a buscar outras formas de exequibilidade e certificação de seus negócios 

jurídicos.143  

Sintetiza o autor que o blockchain objetiva resolver o problema do consenso sem a 

necessidade de existir um repositório centralizado de informações, porém, descentralizado de 

                                                 
141 Contract Law 2.0: “Smart” Contracts as the Beginning of the end of Classic Contract Law, in National 
Researsh University Higher School of Economics, Working Papers Series Law, WPBRP nº71, 2016, pp. 05-06. 
142 Smart contracts in Essays on Smart Contracts, Commercial Controls and Security, in 
http://szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html , acesso em 05.09.2017. 
143 Na íntegra a passagem de MAX RASKIN: “If a malicious county clerk were to forge a deed, it could cause all 
sorts of problems for bona fide property owners. Although this is not a huge problem in the developed world – 
indeed, our world is developed because this is not a huge problem – in countries with less of a commitment to the 
rule of law and property rights, property recordation is a problem. Citizens in other countries do not have such 
trust” (The Law and Legality of Smart Contracts, in Georgetown Law Technology Review, vol. 1, nº 305, 2017, 
disponível em https://perma.cc/673G-3ANE, acesso em outubro de 2017, pp. 306-308.) 
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dados. As informações são fornecidas em blocos, cuja veracidade é apurada por vários 

computadores em rede, chamados de nods que, juntos, formam uma cadeia de blocos de 

informações com altíssimo índice de veracidade.144 

LAUREN HENRY SCHOLZ bem define que os smart contracts como contratos 

autoexecutáveis (self-enforcing), tratando-se de uma verdadeira plataforma145 descentralizada 

de aplicações que removem a necessidade de confiança entre as partes, visto que são criados e 

regidos por códigos de programação, o que permite sua gestão de forma descentralizada pelos 

blocos de informação, livres de interferência humana direta, ou qualquer interferência externa 

por terceiros, destacando que tais contratos desfrutam de uma organização gestora autônoma e 

descentralizada, gerida pela própria comunidade online.146 

O conceito de blockchain está intimamente ligado ao conceito de infraestrutura da 

tecnologia, especialmente quanto à cryptocurrency (moeda digital), o Bitcoin, visto que o 

primeiro é responsável pela ativação do segundo, funcionando como mecanismo de confiança, 

podendo ser definido como uma espécie de registro público de dados de todas as transações 

feitas na rede de Bitcoins, que é passível de monitoramento por todos os usuários que 

compartilham a responsabilidade pela higidez das operações com a moeda digital. Assim, o 

blockchain funciona como um mecanismo de autenticação e verificação tecnológica, 

independente de qualquer intervenção governamental ou financeira.147 

Bitcoin é um software de código aberto baseado na tecnologia peer-to-peer, com 

natureza descentralizada, pois pode ser emitido por qualquer detentor de uma rede de 

comunicação que consiga rodar o software, não sendo emitido por um órgão especial do 

governo ou entidade centralizada. É anônimo, pois o bitcoin não demanda registro especial, 

demandando apenas a utilização de uma chave privada para a transferência de um usuário para 

                                                 
144 The Law and Legality of Smart Contracts, op cit. (nota 143), p. 310. 
145 Algorithmic Contracts, op. cit. (nota 122), p. 118. 
146 “What distinguishes smart contracts from other areas of algorithmic contract is the ability of Ethereum to 
create what are known as decentralized autonomous organizations (DAOs). DAOs implement a constitution that 
stipulates the governance of the organization. DAOs also implement a system of equity allowing people to invest 
by purchasing some of their shares to help the organization achieve its objective. Instead of trusting an 
organization to operate by rules, one can encode a series of rules for behaviors for an organization that it will 
then be bound to follow. For an investor, this may in some ways be more desirable than investing in actual 
founders. As the Ethereum website puts it, the platform enables “applications that run exactly as programmed 
without any chance of downtime, censorship, fraud or third-party interference.” (Algorithmic Contracts, op. cit. 
(nota 122), p. 119).  
147 Algorithmic Contracts, op. cit. (nota 122), p. 118. 
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outro. O Bitcoin, portanto, é o pseudônimo de uma moeda: seu lastro não está no mundo real, 

mas sim, em endereços específicos na rede, cujos proprietários não são explicitamente 

identificados. As transações, em si, são públicas dentro da Blockchain.  

As Bitcoins, muito embora não sejam desprovidas de lastro material e não disponham 

de um valor que lhes seja intrínseco, tem base matemática, criptografia e baseiam-se em 

códigos de computador. As unidades de Bitcoin são criadas em um processo chamado de 

“mineração”, no qual o agente, utilizando-se de um software específico, poderá “minerar” 

Bitcoins, obtendo as unidades do dinheiro digital por meio da solução de sofisticados 

problemas matemáticos associados com a verificação da própria transação do dinheiro digital. 

A complexidade dos problemas matemáticos aumenta na proporção que aumentam as 

transações por Bitcoin, de forma que a emissão de novos Bitcoins depende da performance das 

atividades de computação que “mineram” o próprio dinheiro.148 

Outras características importantes das Bitcoins são a ausência de um administrador 

centralizado que coordene as transações de Bitcoins, ou seja, não há um banco central, de 

forma que o dinheiro digital está sujeito a duplicação indevida e utilização por mais de uma 

vez da mesma unidade de Bitcoins. De fato, a solução para se controlar a emissão e o gasto 

dos Bitcoins deve-se aos próprios usuários e ao sistema ao gestor, lembrando que toda a 

transação é pública, e feita na forma peer-to-peer, ou seja, do computador de um usuário para 

outro, diretamente. Aqui, a autogestão se viabiliza devido ao próprio mecanismo da 

Blockchain, visto que, a cada nova operação envolvendo Bitcoins, a informação é transportada 

para a rede e verificada pelos mineradores, de forma que toda a Bitcoin é rastreável pelo 

sistema autogestor da Blockchain. 

Uma última característica importante das Bitcoins é a resiliência com as manipulações 

externas, sendo a criptografia uma forma de se garantir a higidez da moeda virtual, higidez que 

se potencializa com a autogestão do sistema feita por seus próprios membros, uma espécie 

peculiar de confiança, nos termos de ALEXANDER SAVELYEV.149 

                                                 
148 R. GRINBERG, Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency, in Hastings Science & Technology Law 
Journal, v, 4, abril, 2011, pp. 160-162. 
149 Contract Law 2.0: “Smart” Contracts as the Beginning of the end of Classic Contract Law, op. cit. (nota 141), 
pp. 03-06. 
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As Bitcoins, são aceitas por várias empresas que atuam online para fins dos mais 

diversos, desde sites de armazenamento até cassinos online, tráfico de drogas, lavagem de 

dinheiro, material adulto, inclusive organizações sem fins lucrativos, caso do Wikileaks, por 

exemplo. Essa ressalva é feita por LAUREN HENRY SCHOLZ, o qual destaca o mau uso das 

Bitcoins para lavagem de dinheiro e a impossibilidade de controle estatal sobre a moeda 

digital.150 

Para MAX RASKIN, os chamados smart contracts dispõem de peculiaridade genética: 

tratam-se de contratos cujo enforcement é derivado de uma tecnologia computacional que 

propicia que o self-help tome as rédeas da relação contratual, aumentando a eficiência e 

aplicando pesada onerosidade na hipótese de inadimplemento e, principalmente, aplicando a 

chamada execução automática.151 Isso ocorre, pois o sistema é construído para que os próprios 

usuários, por meio de seus softwares, contribuam para a “vigilância” e higidez do sistema 

Por execução automática, entenda-se a existência de um programa de computador que 

gerencie diretamente à execução ou não do contrato. Exemplifica o autor com a hipótese de 

software que impeça a ignição de carro enquanto não apurar a existência de efetivo pagamento 

para seu uso. Assim, não se permite que uma parte se utilize de produto ou serviço enquanto o 

pagamento ainda não foi confirmado, de fato, os smart contracts asseguram a execução perfeita 

do contrato.152 

Para o autor, os smart contracts podem ser diferenciados em “fortes” ou “fracos” do 

ponto de vista jurídico a depender da possibilidade de seus custos de revogação e modificação. 

Caso os custos para sua alteração ou modificação por via judicial forem elevados, esses 

contratos são chamados de fortes, já os fracos são aqueles que aceitam uma maior flexibilidade 

de seus termos.153 

                                                 
150 Algorithmic Contracts, op. cit. (nota 122), p. 120. 
151 The Law and Legality of Smart Contracts, op cit. (nota 143), pp. 306-308. 
152 Outros exemplos podem ser extrapolados do quanto expresso pelo autor, casos de aplicativos de transporte 
que apenas autorizam que o usuário chame uma corrida quando as informações de pagamento e condições de 
pagamento estejam confirmadas, ou quando do licenciamento de software de forma mensal, vedando-se o acesso 
do usuário quando da não confirmação do pagamento para o próximo mês. A respeito, interessante observar 
cláusulas em contratos que versam sobre serviço de streaming de músicas, nos quais se exige que o usuário acesse 
o aplicativo ao menos uma vez a cada 30 dias com o dispositivo ligado à rede de computadores, sob pena de corte 
do acesso por ser impossível o reconhecimento do pagamento pelo serviço na data aprazada, impondo o 
cancelamento automático na hipótese de não configuração do pagamento na data correta (Cláusula 15 dos Termos 
de pagamentos, cancelamentos e análise). 
153 The Law and Legality of Smart Contracts, op cit. (nota 143), p. 310. 
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Aprimorando a caracterização do contrato, o autor afirma que referidas modalidades 

de contrato dispõem de duas características tecnológicas essenciais: o primeiro elemento ele 

chama de “contractware”. Em uma tradução livre, trata-se de “veste contratual” de um 

programa de computador, verdadeira materialização do contrato que é transmitido por 

linguagem computacional para determinada máquina que executa seus termos. A 

materialização do contrato pode dar-se de forma física ou mesmo manifestar-se sob a forma 

de códigos de computação, sejam os comandos dados para uma máquina, sejam os comandos 

transmitidos para um sistema de internet banking, como ordens de transferência e depósitos. 

Outra característica trazida pelo autor é da chamada “decentralizes ledgers”, cuja 

função principal é majorar a confiança nas relações entabuladas na forma dos smart contracts, 

de forma que um terceiro na relação contratual busca resolver a contenda originada do smart 

contract. 

Curioso que os autores divergem muito sobre a legislação atual dos contratos disporem 

ou não de instrumentos hábeis para lidar com as novas demandas que envolvam os smart 

contracts.  

Aqui já se ponderou que, para LAUREN HENRY SCHOLZ há uma imprescindível 

necessidade de se regulamentar os smart contracts em virtude do uso de perigosos algoritmos 

automatizadores de tratamento de informação com amplas capacidades de gerar instabilidade 

em mercados econômicos e de serem uma verdadeira porta aberta para eventos imprevisíveis 

e, principalmente, darem margem para a ocorrência de lavagem de dinheiro online.  

Desse entendimento, discorda diametralmente MAX RASKIN, o qual restringe a 

peculiaridade dos smart contracts ao seu “auto” enforcement, afirmando que tal constatação 

em nada afasta o crivo do judiciário, que poderá aplicar punitive damages, imputar 

responsabilidades, reconhecer a propositura de ações com base no contrato (o artigo usa o 

sistema americano ao mencionar as chamadas injunctions), ou aplicar penalidades penais para 

assegurar o cumprimento dos dispositivos legais154. 

                                                 
154 Nas palavras de MAX RASKIN: “Clack et al.’s broad definition does not capture what is unique about smart 
contracts from a legal perspective. The broad definition that includes instances where courts can interpret and 
enforce the contract is indistinguishable from a traditional contract law. If a court has power to interpret and 
then enforce a contract, then it is the smart actor and will abide by previous precedential rules and statutory 
frameworks. Traditional enforcers who are confronted with contracts that use technology, but ultimately rely on 
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O autor afirma que o efetivo problema estaria nos casos dos chamados contratos 

inteligentes fortes, nos quais a autoexecução é elemento automatizado completamente, 

destacando que, nos contratos tradicionais, a execução dos termos contratuais pode ser 

suspensa por qualquer das partes, podendo ocorrer a resolução, resilição ou mesmo o distrato 

ao longo do processo contratual. Entretanto, nos smart contracts, essa possibilidade não existe: 

os contratos nascem para ser executados e o judiciário apenas atuaria de forma ex post, 

comportando-se o adimplemento como um fato consumado. 

 

 

                                                 
some form of alterable behavior, will be able to award damages, issue injunctions, or enforce criminal penalties 
to enforce their understanding of the law.” (The Law and Legality of Smart Contracts, op cit. (nota 151), p. 311. 
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3. CLOUD COMPUTING 
  

3.1. SEU CONTEXTO ECONÔMICO 

 

A discussão a respeito de algoritmos contratuais e smart contracts se mostrou 

imprescindível pois o avanço tecnológico que permitiu a criação de referidas figuras 

contratuais foi, justamente, o armazenamento e processamento de grandes quantidades de 

dados de forma remota. Ou seja, o Cloud computing é um pressuposto tecnológico para o 

desenvolvimento da inteligência artificial como gestora e modeladora de contratos e relações 

jurídicas no meio digital. 

Assim, tópicos anteriores se mostraram imprescindíveis para o correto entendimento 

de uma modalidade de contrato de bem informático que encontra-se, literalmente, no turbilhão 

do direito digital, pois sua análise envolverá os conceitos de software, algoritmos e, 

principalmente, o tratamento de informações armazenadas nos bancos de dados, daí a 

imprescindibilidade de se analisar a certificação informacional dos blockchains e do Bitcoin, 

inseridos no contexto dos smart contracts. 

URS GASSER, em trabalho desenvolvido na Universidade de Harvard, ao analisar as 

implicações da computação de nuvem no direito, bem destacou que hoje, a principal inovação 

que está conferindo ao mundo digital um enorme avanço tecnológico é uma ferramenta 

tecnológica eminentemente estrutural e, muitas vezes, camuflada e desconhecida do usuário 

convencional: a computação de nuvem. 

A computação de nuvem, de fato, apresenta-se ao usuário como uma forma de 

armazenamento de dados remota, mas ela é um verdadeiro acessório de todas as principais 

inovações e discussões no ramo da tecnologia, desde os avanços nas telecomunicações, até as 

discussões a respeito de fuga, proteção de dados e privacidade, visto que não apenas 

compreende o armazenamento de dados de forma remota, mas igualmente, o tratamento e o 

processamento de dados por meio de um hardware remoto que não aquele no qual o usuário 

está efetivamente acessando. 

Em análise do mercado de Cloud computing para 2013, esperava-se que referida 

modalidade de serviço movimentasse mais de cento e trinta e um bilhões de dólares, sendo 
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estimado que o investimento em computação de nuvem atingisse a meta de seiscentos e setenta 

e sete bilhões de dólares até 2016, impulsionado pela forte demanda e alto custo benefício que 

o serviço fornece aos seus usuários.155 

Entretanto, muito pouco se discute a respeito do Cloud computing, ainda que sua 

importância seja patente, pois congrega em seu bojo a comunicação, o processamento e a 

aquisição de dados, as redes, o armazenamento, a interpretação e o tratamento das informações 

armazenadas.156 

De fato, a computação de nuvem está pressuposta desde os tratamentos de dados feitos 

por softwares instalados nos computadores até nos aplicativos de celular, passando pelos 

algoritmos que utilizam dos dados na nuvem para rodar serviços, seja devolvendo 

funcionalidades ao usuário de aplicativos, seja rodando contratos automáticos. 

O tema do Cloud Computing comporta abordagens das mais variadas, seja do ponto de 

vista dos direitos autorais, diante dos sites que armazenam materiais protegidos por direitos 

intelectuais, mas são compartilhados via internet por meio da distribuição peer to peer, caso 

dos sites de Megaupload ou Megashare, ou ainda, do ponto de vista eminentemente penal, a 

respeito dos crimes cometidos por meio de computadores emulados, casos nos quais a 

computação de nuvem recria, de forma virtual, o processamento, o armazenamento e as 

configurações de determinado hardware em outro hardware via computação de nuvem, 

resultando na captura de informações de dados privados, são os casos dos chamados hackers 

que, muitas vezes, estão localizados em um país, mas cometem o furto de informação em outro. 

O campo de estudo é muito amplo, mas a presente dissertação tem por objetivo estudar 

o contrato de computação de nuvem, seu objeto, suas partes, seus termos e a responsabilidade 

no caso de inadimplemento contratual. 

Interessante observar que, se fosse questionado a um usuário comum da rede mundial 

de computadores sobre o que seria a computação de nuvem, certamente ele a definiria de uma 

forma bastante prática/instrumental: um verdadeiro repositório de informações alheio do 

                                                 
155 Gartner Says Worldwide Public Cloud Services Market to Total $131 Billion, in STAMFORD, Conn., 28 de 
Fevereivo, 2013, disponível em https://www.gartner.com/newsroom/id/2352816, acesso em 06 de julho de 2017. 
156 Cloud Innovation and the Law: Issues, Approaches, and Interplay, in Ther Berkman Center for internet & 
society at Harvard University, nº 2014-7, 17 de março, 2014, pp. 02-03. 
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hardware que está sendo utilizado como veículo de acesso à rede. Certamente diria que se trata 

de uma forma de salvar dados e acessá-los sob qualquer ponto de acesso conectado à rede 

mundial de computadores. Igualmente enumeraria alguns conhecidos softwares que trabalham 

com essa modalidade de armazenamento, casos do Dropbox, Google Drive ou One Drive.157 

Pois bem, a primeira noção que se tem é da aproximação a um contrato de depósito. 

De certo que os contratos de computação de nuvem vão muito além dessa noção inicial 

que, longe de estar incorreta, apenas alcança superficialmente os efeitos do negócio jurídico 

que aqui se intende por sob lupa. 

FARISA TASNEEM observou que o cloud computing tem evoluído, passando de simples 

armazenador de dados com um único ponto de acesso localizado no computador pessoal, para 

um armazenador com pontos de acesso em qualquer hardware conectado na rede via browser. 

Entretanto, a novidade é a possibilidade de não só acesso aos arquivos, mas igualmente, o 

tratamento de dados e o funcionamento até de aplicativos fora do hardware.158 

Exemplo disso é facilmente observado no novo software do Pacote Office, sendo 

possível, agora, o acesso às conhecidas ferramentas do pacote da Microsoft, livre de instalação 

em seu hardware, demandando apenas do usuário, o registro e o login via browser ao site da 

Microsoft e acesso ao processador de texto, slides ou planilhas via online. 

Assim, observe-se que o processamento de dados e o software sequer estão no 

hardware: estão todos sendo processados fora do computador ou celular via acesso direto à 

nuvem. 

O contexto da computação de nuvem se insere em um momento em que as empresas 

buscam a máxima eficiência de gestão de informação com o mínimo custo. 

                                                 
157 PETER K. YU, Towards The Seamless Global Distribution of Cloud Content, Privacy and Legal Issues in Cloud 
Computing, Edward Elgar Publishing, 2015, pp.180-2013, disponível em https://ssrn.com/abstract=2478583, 
acesso em setembro de 2017. 
158 Nas palavras da autora, o cloud computing tem evoluído, passando de simples armazenador de dados para 
armazenamento, processamento e acesso por múltiplos pontos: “With cloud computing software programmes are 
not run by personal computer instead they are stored and run by the cloud servers. Unlike the traditional model 
cloud computing is not personal computer centric instead it is document centric. Cloud computing encompasses 
multiple computers, multiple servers and multiple networks. In a layman's language cloud is a collection of 
computers and servers which are accessible through the internet. A web based application or service offered via 
the internet is called cloud computing. It can include cloud based word processor, email, and power point 
presentation” (Electronic Contracts and Cloud Computing, in Journal of International Commercial Law and, vol. 
9, nº 2, 2014, pp. 01-02). 
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Na União Europeia, a computação de nuvem foi objeto de um relatório feito pela 

Comissão Europeia da Sociedade da Informação e Media que apurou a importância do novo 

serviço indo muito além do simples oferecimento de infraestrutura de armazenamento na forma 

online. LUTZ SCHUBERT, o relator do parecer, destacou as potencialidades do serviço, como: 

ter uma capacidade quase infinita de armazenamento; ser fonte de infraestrutura e serviços 

diversos de tratamento de dados; servir como backup de informações, no caso de desastres que 

apaguem dados de uma empresa; permitir a redução de gastos com a manutenção de hardwares 

voltados ao armazenamento; e o fornecimento de datacenters para outsourcing.  

Entretanto, o relatório igualmente destaca preocupações com essa “terceirização” de 

infraestrutura: sendo ela a preocupação com a confidencialidade da informação armazenada, 

solvabilidade e saúde financeiras das empresas de cloud computing e eficaz transmissão de 

dados diante de velocidades de internet variáveis.159 

URS GASSER afirma que a computação de nuvem, per se, não se trata de uma renovação 

propriamente dita, nem seu conceito de acesso remoto, per se, é algo inovador, mas a grande 

ideia por trás seria sua capacidade de unir as ferramentas tecnológicas já existentes, criando 

um ecossistema que combina diferentes aspectos desde o oferecimento de produtos, processos 

e inovação estrutural e tecnológica, resultando em um avanço combinado.160 

Bancos de dados, softwares que se utilizam de bancos de dados remotos, download de 

softwares pela rede, nenhuma dessas ferramentas tecnológicas são invenções recentes. 

Todavia, a ideia subjacente da computação de nuvem é justamente que ela possa organizar e 

tratar os dados espalhados na rede, via algoritmos, evoluindo para um ponto em que as 

informações armazenadas, ainda que dispersamente, possam ser centralizadas, coordenadas e 

provisionadas para um grande número de usuários remotos, nas palavras do autor:  

Individually, the underlying technologies that comprise cloud 
computing – such as applied virtualization, parallel processing, the 
ability to deliver software services through a network, and so on – are 
by no means new. They have existed for many decades; but, they have 
recently evolved to a point of maturity where they can be centrally 
managed, coordinated, and provisioned to a large number of remote 

                                                 
159 The Future of Cloud Computing, Opportunities for european Computing Beyond 2010, in European Comission 
for Imortation society and Media, disponível em http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/cloud-report-final.pdf, 
acesso em outubro de 2017. 
160 Cloud Innovation and the Law: Issues, Approaches, and Interplay, op. cit. (nota 156), p. 05. 
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end users at scale. This controllable and well-coordinated ecosystem 
is new, and the synergies produced by the unity of the elements in the 
ecosystem are enabling innovative methods for delivering IT services, 
new uses of technology, and new business models.161 

 

Observe-se, por exemplo, o caso dos contratos regidos por algoritmos. É essencial para 

o funcionamento dos algoritmos que os mesmos tenham acesso a maior quantidade de 

informações possíveis para se alcançar o resultado, essas informações, espalhadas pelo planeta. 

Todavia, com a computação de nuvem, essas informações estão acessíveis de forma global, ou 

seja, agora o algoritmo tem uma precisão extremamente alta, pois pode analisar resultados 

possíveis utilizando das informações armazenadas.  

Ainda, observe-se sistemas mais próximos dos usuários convencionais, os aplicativos 

de celular que utilizam a localização do usuário como forma de lhes sugerir produtos e serviços 

nas imediações. Por trás desse oferecimento, há uma complexa computação de nuvem que 

armazenou os dados de localização, preferências pessoais e capacidades financeiras do usuário 

e cruzou essas informações com a localização, retornando ao consumidor uma enorme 

quantidade de informações tratadas dos bancos de dados que podem ser de seu interesse. 

Em trabalho desenvolvido pela Universidade de Berkeley, por pesquisadores do curso 

de Engenharia Elétrica e da Computação, há idêntica ideia àquela já explorada pela 

universidade de Harvard, pelo autor URS GASSER, entretanto, de forma muito mais exaltada, 

comparando a importância do desenvolvimento do cloud computing para os softwares, ao que 

as “fundições” tiveram para o desenvolvimento dos hardwares e a criação dos processadores. 

Destacando que o principal custo das empresas desenvolvedoras dos hardwares seria, 

justamente, o desenvolvimento da capacidade de processamento e armazenamento de 

informações, problemas esses que são resolvidos com a computação de nuvem, por meio do 

armazenamento externo e utilização de processamento de forma igualmente remota.162 

A computação de nuvem, igualmente, impulsionou o desenvolvimento de novos 

negócios e o aparecimento de Startups, pois reduziu de forma exponencial os custos de 

                                                 
161 Cloud Innovation and the Law: Issues, Approaches, and Interplay, op. cit. (nota 156), p. 05. 
162 M. ARMBRUST, A. FOX, R GRIFFITH, A. D. JOSEPH, R.H. KATZ, A. KONWINSKI, G LEE, D. A. PATTERSON, A. 
RABKILN, I. STOICA, M. ZAHARIA, Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, in Technical Report 
No. UCB/EECS-2009-28, 10 de fevereiro, 2009, disponível em 
http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS-2009-28.html, acesso em junho de 2016, p. 02-03. 
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hardware e pôs à disposição dos empreendedores grande ferramental de acesso a informações 

que, se processadas adequadamente por meio do desenvolvimento de softwares eficazes e 

assertivos, podem reverter no oferecimento de serviços revolucionários ao consumidor com 

baixo custo de transação. 

Os pesquisadores de Berkeley destacam a importância do cloud computing, 

primeiramente, para o desenvolvimento dos aplicativos mobile, os quais fornecem informações 

em tempo real, bastando a requisição do usuário, seja para previsão do tempo, seja para a 

localização de informações, cruzando os dados armazenados em nuvem com a grande 

quantidade de sensores embarcada nos smartphones.  

Após, destacam o desenvolvimento do chamado “processamento paralelo” (parallel 

batch processing), ou seja, um computador leva um tempo considerável para processar uma 

determinada quantidade de dados que lhe é disponibilizada, entretanto, com a computação de 

nuvem, algoritmos podem facilmente fazer a triagem de informações utilizando-se do 

processamento dos vários computadores ligados à rede pública ou privada utilizada para se 

processar as informações, dessa forma, a nuvem cria um verdadeiro processamento paralelo 

que vai além do processamento físico embarcado no hardware, o que proporciona o 

processamento de dados de forma exponencialmente mais veloz.  

Outra inovação, decorrente do processamento paralelo, foi o desenvolvimento do 

processamento analítico dos dados. De fato, as informações já há muito vinham sendo 

armazenadas em data centers, mas sua análise e retorno de resultados úteis não eram feitos de 

forma eficaz, cenário que se reverteu com a computação de nuvem, de forma que grande parte 

dos recursos da computação, hoje, visam a interpretação dos dados, buscando-se a análise de 

preferência dos usuários, análise das cadeias de fornecimento, hábitos de compra, avaliação de 

fornecedores etc. 

Ainda, destaca-se a inovação quanto ao desenvolvimento dos softwares embarcados 

nos computadores que, através da computação de nuvem, conseguem processar mais dados e 

informações, de forma que possam recriar, inclusive, modelos em três dimensões com maior 

perfeição. 

Por fim, há o desenvolvimento do chamado “earthbound applications”. Aqui, os 

autores trazem, na verdade, uma complicação para a computação de nuvem. De fato, a 
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computação de nuvem é, geralmente, associada com o armazenamento e interpretação de 

informações. Entretanto, celeuma curioso é quando as informações são alteradas em enorme 

velocidade, existindo um custo intrínseco de entrada e saída da informação da nuvem, caso das 

informações originadas das flutuações das bolsas de valores. Nesses casos, a utilização de 

informações em tempo real advindas da nuvem pode não estar adequadamente atualizada e, 

mesmo que esteja, o custo de manter a informação acessível em tempo real ainda é elevado.163 

 

 

3.2. SEU CONTEXTO NO BRASIL 

 

Empreendendo uma análise estritamente econômica, NIR KSHETRI, pesquisadora da 

Universidade da Carolina do Norte, destaca o momento de expansão da computação de nuvem 

junto dos países em desenvolvimento, afirmando que, ao menos em teoria, a computação de 

nuvem serviria como uma curiosa ferramenta democratizadora de acesso a recursos de 

Tecnologia da Informação, antes apenas disponíveis fisicamente nos países desenvolvidos, e 

que passam a ser oferecidos aos países em desenvolvimento, na forma da computação de 

nuvem.164 

Todavia, a autora discorda dessa visão “democratizadora” da computação de nuvem, 

destacando que usuários dos países em desenvolvimento não tem confiança quanto à segurança 

de seus dados entregues em armazenamento, e sequer os provedores o asseguram em seus 

termos e condições de uso, o que demonstra o quão precário é o serviço, mas igualmente, não 

                                                 
163 Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, op. cit. (nota 162), pp. 05-06. 
164 “In theory, it is possible for developing economies to catch up with the West as the cloud allows them to have 
access to the same IT infrastructure, data centers and applications. The cloud arguably reduces infrastructure 
costs and levels the playing field for small and mediumsized enterprises (SMEs). The second commonplace 
observation is that, unlike client-based computing, which requires installation and configuration of software and 
update with each new release as well as revisions of other programs with every update, software on the cloud 
would be easier to install, maintain and update [2]. Third, cloud services provide users with the flexibility of 
scaling up when demand increases [3]. Proponents of the cloud also argue that as software becomes free via 
web-based applications or available in Software as a Service (SaaS), software piracy may reduce. A final but not 
secondary point concerns developing world-based IT companies’ domestic and international entrepreneurial 
activities in the cloud sector.” (Cloud Computing in Developing Economies, in IEEE Computer, v. 43, nº 10, pp. 
47-55, 2010, disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=2015387, acesso em novembro de 2017. 
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o impede de desenvolver áreas de extrema importância que vão muito além do aspecto 

empresarial. 

Na África do Sul e China, estudantes universitários utilizam da computação de nuvem 

para acessar os dados de supercomputadores e utilizar de seu processamento e banco de dados 

para o desenvolvimento médico e busca de tratamento de doenças endêmicas. Além, o 

processamento de dados de forma remota permite a coleta e interpretação de dados climáticos, 

permitindo análises de previsão do tempo e prevenção de desastres e mudanças climáticas. 

Comercialmente, o oferecimento de atividades multinacionais no mundo em 

desenvolvimento desencadeou um forte desenvolvimento na computação de nuvem 

empresarial, com a abertura de grandes provedores de cloud computing como IBM, Microsoft 

e Dell, que instalaram servidores em Shanghai, Bangalore e Johannesburg. Entretanto, 

empresas locais igualmente investiram em infraestrutura, caso da empresa chinesa Alibaba 

Group, uma importante provedora de nuvem oriental, e a brasileira Stefanini IT Solutions, 

ambas focadas no desenvolvimento das empresas de pequeno e médio porte. 

A evidente vantagem da computação de nuvem é a redução dos custos de 

manutenção,165 ganhos de produtividade e internacionalização de empresas, dado que, muito 

embora a sede da empresa esteja em um país desenvolvido, sua filial ou subsidiária poderá 

acessar os mesmos recursos que a sede/matriz, por meio do acesso conjunto aos recursos 

disponibilizados pela computação de nuvem.166 

No Brasil, estudos a respeito da computação de nuvem são escassos e encontraram 

algum campo fértil no direito tributário, de forma que, inicialmente, se destaca um importante 

cotejo científico desenvolvido por MARCELLO MARTINS MOTTA FILHO, o qual acertadamente 

considera que o termo “nuvem” ou “cloud” sugere uma abstração que, efetivamente, não é 

                                                 
165 “The cloud has enabled South African call centers to lower capital investments. They don’t need to own and 
maintain costly equipment. Thousands of call center agents have moved out of dedicated facilities and log in from 
anywhere using IP lines. Similarly, software developers work from home logging into the corporate virtual private 
network (VPN) [7]. The IBM Cloud Center in Wuxi City’s Science and Education Industrial Park in Jiangsu 
province in China is another example to illustrate how clouds could help overcome the disadvantages of small 
size. IBM provides technology including “system x” and “system p” servers on secure VLAN. The Chinese 
government runs the center. In this connection, it is worth mentioning that average size of software firms is 25 
employees in China compared to 174 in India.” (Cloud Computing in Developing Economies, op. cit (nota 164), 
p. 10). 
166 Cloud Computing in Developing Economies, op. cit (nota 164), pp 11-12. 
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verdadeira. A nuvem nada mais é do que um conjunto de inúmeros hardwares que gerenciam, 

através de softwares específicos, diversas informações de vários lugares do planeta, de forma 

que a nuvem, per se, se comportaria como um serviço disponibilizado pela rede.167 

O autor analisa o fenômeno do mercado onde, cada vez mais, são lançados hardwares 

com capacidades de armazenamento reduzidas, e com um foco maior no armazenamento em 

nuvem. Além, observe-se a superação das vendas de pendrives e CDs, em detrimento do 

surgimento dos chamados serviços de streaming, seja de áudio, seja de vídeo, os quais, 

igualmente, tratam-se de aplicação de contratos de computação de nuvem, pois toda a 

informação audiovisual está armazenada fora do hardware que é o ponto de acesso do usuário 

pessoa física ou jurídica. 

De fato, o pesquisador orientou seu trabalho para se atingir uma conclusão dentro da 

ceara do direito tributário. Muito embora tenha destacado a falta de regulamentação da nuvem 

e sustentado importante questão a respeito da privacidade e responsabilidade quanto ao 

armazenamento de dados, focou seu trabalho na incidência de tributação sobre os serviços de 

nuvem, equiparando os provedores de acesso online aos provedores de serviço de nuvem. 

O autor destaca a discussão em torno da PLS 386/2012, aprovada após a publicação do 

artigo em referência como Lei Complementar nº157/2016 de 29 de dezembro de 2016, a qual 

incluiu no anexo da lista de serviços da Lei Complementar nº 116/ 2003 – que dispõe 

especificamente sobre as hipóteses de incidência do ISS – o processamento, armazenamento 

ou hospedagem de dados, textos imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas 

de informação, entre outros formatos e congêneres, bem como a elaboração de programas de 

computadores, inclusive jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da 

máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres e, 

ainda, incluiu os serviços chamados de streaming na lista:  

Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, 
imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, 
jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas 
prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 
12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). 

 

                                                 
167 Ensaio Jurídico Sobre A Computação em Nuvem (Cloudcomputing), in Revista Tributária e de Finanças 
Públicas, vol. 116, 2014, pp. 175-177. 
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Para o autor, as mudanças incluídas na Lei encerram qualquer tentativa de interpretação 

extensiva dos serviços para abranger os serviços da computação de nuvem, dado que os 

acréscimos feitos trariam definição abrangente e adequada do instituto, mas ressalta que não 

houve estudo aprofundado pela doutrina a respeito dos serviços de cloud computing, ainda que 

estejam previstos como tributáveis pelo ISS.168  

Em trabalho nacional, mas também na área tributária, ALICE MARINHO CORRÊA DA 

SILVA, MARIANA QUINTANILHA DE ALMEIDA e VITOR TEIXEIRA PEREIRA MARTINS 

empreenderam uma obra coletiva e trataram do tema da tributação dos serviços de computação 

de nuvem, exprimindo um didático conceito de computação de nuvem, como na oferta de 

serviços em um ambiente eletrônico, o que envolve o processamento de dados, a partir da 

utilização de softwares, programas de armazenamento e etc., que não requeiram conhecimento 

prévio do consumidor para sua utilização.  

Além, os autores igualmente buscaram trazer o conceito de streaming, cuja tradução 

livre para português significa “fluxo de mídia”, entendendo tratar-se de tecnologia que permite 

a transmissão em tempo real de conteúdo disponibilizado na internet e reproduzido através da 

própria banda de internet169, de forma que as informações exibidas nunca ficam em posse do 

usuário, mas permanecem na nuvem, exemplificando-se essa modalidade de transmissão com 

conhecidos provedores de conteúdo, como o Youtube, Spotify, Netflix e HBOGo. 

Referidas definições são singelas, especialmente da computação de nuvem, definindo 

com algum acerto o conceito, mas o generalizam de forma inapropriada, ao restringir o serviço 

como aquele voltado exclusivamente ao consumidor, além de não observar que há diferentes 

plataformas de fornecimento do serviço e diferentes tipos de software que a propiciam, os quais 

serão pormenorizados no capítulo que se segue, mas sendo aqui importante destacar, que a 

doutrina nacional está buscando abordar as questões jurídicas pertinentes à computação de 

nuvem, mas sendo patente a falta de aprofundamento doutrinário. 

                                                 
168 Ensaio Jurídico Sobre A Computação em Nuvem (Cloud computing), op. cit. (nota 167), pp. 14-17. 
169 Computação, Comércio Eletrônico e Prestação de serviços digitais, sua tributação pelo ICMS e ISS, op. cit. 
(nota 90), pp. 71-72. 
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Tanto é verdade que deve ser destacada a iniciativa legislativa nacional no caso do 

Projeto de Lei nº 5.344 de 2013 que se propõe a, justamente, trazer diretrizes gerais e normas 

de promoção, desenvolvimento e exploração da atividade de computação de nuvem no país. 

Aqui importante destacar sua exposição de motivos, que enfatiza não só a importância 

social da computação de nuvem para o Brasil, bem como os incentivos de sua adesão pelas 

indústrias instaladas, gerando uma segurança jurídica na sua contratação e utilização em escala, 

sendo ainda importante destacar o papel inovador:  

Por definição, a nuvem nada mais é do que a capacidade computacional 
virtual localizada em um datacenter que nem precisamos saber fisicamente 
onde ele está. O importante mesmo é saber que esse recurso é capaz de 
aumentar a produtividade e a capacidade das organizações pelo período que 
for necessário. A Os governos, os cidadãos e as empresas pagarão apenas 
pelo que consumirem dos serviços, seja número de e-mails enviados, número 
de usuários conectados naquele instante, ou outros. O Brasil, pela sua 
dimensão e pela dinâmica de mercado, deve ambicionar ser hoje um 
importante player na Nuvem Computacional a nível global, porquanto, de 
acordo com estudos e práticas internacionais, este fenómeno é relevante para 
aumentar a competitividade e a produtividade nacionais. Um ambiente 
regulatório adequado – que não isole o Brasil, mas que garanta segurança 
jurídica aos cidadãos, empresas e governo – é, atualmente, fundamental para 
promover a ampliação da nuvem computacional no país e fazer do Brasil um 
espaço competitivo para acolher investimentos externos neste domínio, 
sendo escolhido como país para a instalação de datacenters, assim como 
estimular empresas brasileiras a internacionalizarem-se por esta via. 

 

O projeto permanece com a Comissão de Defesa do Consumidor desde 25 de agosto 

de 2015 e não houve andamento desde então, mas seu texto merece atenção. 

A estrutura didática da Lei é evidente, definindo computação de nuvem logo em seu 

artigo 1º, §1º, como: 

A exploração da atividade de tratamento, armazenamento, guarda e 
depósito virtuais, por sistemas eletrônicos ou eletromagnéticos e 
mediante contrato oneroso ou gratuito, no qual o depositário recebe 
informações, sistemas, programas, plataformas, ou qualquer espécie 
de dados do depositante ou titular, sejam codificados ou não, 
considerados conteúdos ou bens, sendo regido por esta Lei e no que 
aplicável, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela legislação 
específica de proteção de dados, de propriedade intelectual, 
legislações setoriais e outras aplicáveis.  

 



98 
 

 

No artigo 2º, enunciam-se alguns elementos da computação de nuvem, tais como: 

extraterritorialidade no armazenamento e acesso de dados. Por outro lado, enuncia também, 

uma série de verdadeiros questionamentos à computação de nuvem, tais como: necessidade de 

cooperação internacional e estruturação de ações coordenadas entre os países, necessidade de 

uma mais eficaz proteção aos dados armazenados, necessidade de uma clara definição de 

responsabilidade dos provedores do serviço de nuvem e necessidade da adoção de medidas que 

tornem os serviços de computação de nuvem compatíveis com os diversos hardwares 

existentes no país 

Ainda no artigo 2º, o mesmo traz um conceito bastante curioso, chamado de 

“neutralidade tecnológica”, definida pelo projeto como uma forma de se evitar a exclusão 

tecnológica por limitações de software ou hardware, evitando “discriminação no processo de 

transmissão, empacotamento ou roteamento de informações em razão de conteúdo, origem, 

destino, serviço ou aplicativo ou qualquer outra forma, excetuado os casos previstos em Lei ou 

normas.” 

De fato, esse princípio da neutralidade tecnológica enunciado se desdobra em outros 

enunciados do artigo 2º, tais como, a necessidade de compatibilidade entre os serviços de 

computação de nuvem e os diversos softwares e hardwares, bem como a portabilidade de 

dados, na qual se deveria permitir ao usuário promover o envio de seus dados de uma 

plataforma para outra. 

Não é objetivo dessa dissertação se adentrar no conceito enunciado pelo projeto de Lei 

como “neutralidade tecnológica”, mas importante desde já se destacar seu fim evidente, social 

e preocupado com a realidade nacional. Contudo, igualmente, deve-se ponderar pela realidade 

do mundo tecnológico, com os avanços constantes diante da chamada obsolescência 

tecnológica170, dos quais hoje, especialmente, se destaca o lançamento continuado de novos 

                                                 
170 De fato, a obsolescência está ligada ao conceito de descarte prematuro do produto adquirido, seja pela sensação 
de ser antiquado ou obsoleto. Para GUIMARÃES DE MORAES a obsolescência planeja tem seu conceito expresso 
no próprio nome, caracterizando-se como a redução artificial da durabilidade dos produtos de consumo, 
incentivando a substituição precoce dos mesmos, podendo ser classificado em obsolescência pela qualidade, 
função e desejabilidade. (K. GUIMARÃES DE MORAES, Obsolescência Planeja e Direito, (in)sustentabilidade do 
consumo à produção de resíduos, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2015, pp. 37-41, 50-51) 
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softwares para os smartphones, com cada vez menos hardwares elegíveis a receberem referido 

avanço de computação, demandando uma troca constante dos aparelhos.171 

Por fim, aqui interessa à presente dissertação, o artigo 3º e os seguintes do projeto que 

trazem cláusulas que devem constar dos contratos de armazenamento, tais como, qualificação 

das partes, as características do serviço, a responsabilidade do fornecedor do serviço pelo 

conteúdo armazenado, guarda, depósito, recuperação de dados, manutenção da qualidade, 

hipóteses de revogação, rescisão e renúncia. O artigo 4º e seguintes trazem obrigações do 

depositário e enunciam os desdobramentos dos deveres de guarda dos dados. 

Aqui, infelizmente, a Lei sofre com a generalização, ao restringir a disciplina do 

contrato de computação de nuvem ao armazenamento de dados, aproximando ao contrato de 

depósito já há muito previsto no ordenamento, incluindo incisos que protegem dados e 

privacidade, mas carecendo de um adequado aprofundamento doutrinário subjacente.  

De fato, a Lei mais parece um arranjo de interessantes argumentos e ideais, mas que 

demandam maior discussão e aprimoramento doutrinário nacional. Bem se observará que no 

preâmbulo da lei, a sua justificativa enuncia a necessidade do Brasil equiparar-se com diversos 

outros países mais avançados na área tecnológica. Entretanto, observe-se que Estados Unidos, 

União Europeia, Reio Unido e Austrália, por exemplo, nenhum deles editou leis para o cloud 

computing, pelo contrário, deixaram a cargo dos particulares, agentes de mercado, que 

regulassem o serviço por meio de códigos de conduta, como mais adiante será demonstrado. 

 

 

 

 

 

                                                 
171 Tratando do fenômeno da telefonia celular, este curioso mercado se reveste de características impares. FABIÀN 

ECHEGARAY desenvolveu curiosa pesquisa com o consumidor brasileiro a respeito de sua percepção sobre a 
obsolescência, constatando que os motivos de troca dos aparelhos seria puramente subjetivo, ocorrendo trocas 
pelo simples lançamento de novos produtos, não existindo problemas em si com os aparelhos, mas sucumbindo 
os mesmos diante dos novos lançamentos que trazem novas tecnologias embarcadas que as gerações anteriores 
de smartphones não suportam, ainda que o hardware seja, por exemplo, robusto, mas existindo, mesmo assim, 
uma incompatibilidade. (Consumers' reactions to product obsolescence in emerging markets: the case of Brazil, 
in Journal of Cleaner Production, vol. 134, parte A, 15 de outubro de 2016, pp. 191-195). 
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3.3. NATUREZA JURÍDICA 

 

MARCELLO MARTINS MOTTA FILHO menciona a definição trazida por LUIS VAQUERO 

como sendo o conjunto de recursos informáticos de hardware, plataformas de 

desenvolvimento e/ou serviços acessados de forma virtual com grande usabilidade e 

acessibilidade. Os recursos da computação de nuvem, dada a sua virtualização, podem ser 

reconfigurados permitindo uma otimização ao usuário, que é maximizada, seja na forma de 

melhor acessibilidade, seja na forma de maior capacidade de armazenamento nas hipóteses de 

computação de nuvem remunerada, modelo chamado de pay-per-use. 

A definição trazida pelos autores brasileiros, de fato, carece de qualquer inovação, 

tratando-se de uma tradução livre da definição americana estipulada pelo National Institute of 

Standards and Technology – US Department of Commerce (NIST) por PETER MELL e 

TIMOTHY GRANCE, que assim definem a computação de nuvem:  

A model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network 
access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., 
networks, servers, storage, applications, and services) that can be 
rapidly provisioned and released with minimal management effort or 
service provider interaction.172 

 

O National Institute of Standards and Technology entende que a computação de nuvem 

se desdobra em três modelos distintos de serviço: software, plataforma e infraestrutura. E 

quatro modelos de distribuição: privado, por comunidade, público ou híbrido.  

 

 
 
 

3.3.1. CLASSIFICAÇÃO: SAAS, PAAS E IAAS 

 

Os modelos de serviços são: Software como serviço (SaaS) que seria a capacidade do 

consumidor de acessar o cloud de qualquer dispositivo, seja por meio de uma página de 

                                                 
172 The NIST Definition of Cloud Computing, in National Institute of Standards and Technology – US Department 
of Commerce (NIST), NIST Special Publication nº 800-145, disponível em 
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final, acesso em agosto de 2017. 
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internet, interface via e-mail ou a própria interface do cloud. Nesse caso, o consumidor dispõe 

de poucos recursos de gerenciamentos, podendo, quando muito, acessar o armazenador e 

configurar preferências pessoais limitadas. Exemplos dessa modalidade de serviço são o 

Facebook e os Googles Apps. 

Já a plataforma como serviço (PaaS) seria a capacidade do consumidor criar seu próprio 

cloud, ou adquirir uma plataforma que lhe permita criar seu próprio armazenamento, sendo em 

maior número as ferramentas disponibilizadas ao consumidor, exemplo disso é o Microsoft’s 

Azure Services.173 

Por fim, há a infraestrutura como serviço (IaaS). Aqui, o consumidor terá à disposição 

as capacidades de processar, armazenar, bem como o acesso à rede e outros fundamentais 

recursos de computação que habilitem ao usuário lançar e rodar o software da forma que 

melhor lhe atender, podendo incluir não apenas o armazenamento de dados, como também, 

operar outros sistemas e aplicações dentro do próprio cloud, tratando as informações nele 

disponibilizadas. Nesse serviço, o usuário não terá à disposição a própria estrutura do cloud, 

mas terá o controle do software cloud.174 Exemplo desse tipo de software é o caso do 

Rackspace Cloud Servers. 

MARCELLO MARTINS MOTTA FILHO, ainda inspirado pela regulamentação do NIST, 

mas empreendendo louvável empenho ao definir os modelos de serviço ofertados, entende que 

a computação de nuvem é dividida em três camadas, sendo elas o oferecimento de (i) 

infraestrutura; (ii) plataforma e (iii) aplicação, que podem ser ilustrados da seguinte forma: 

  

                                                 
173 Os pesquisadores de Berkeley já dispenderam breve análise do caso do serviço Azure da Microsoft, afirmando 
que o software está no exato meio caminho entre a flexibilidade dos programas de computador em prezar pela 
usabilidade do público em geral e a linguagem própria da programação. O programa, em si, é escrito de forma a 
ser facilmente interpretado pela linguagem comum dos usuários, servindo aos propósitos gerais da computação, 
com muitas funções automatizadas para auxiliar o usuário, entretanto, há uma grande personalização de funções 
e aplicações acessórias que ficam a cargo do usuário que demandam a utilização  
174 The NIST Definition of Cloud Computing, in National Institute of Standards and Technology, op. cit. (nota 
172). 
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Tabela 1: Tabela analítica de prestação de serviços por agente fornecedor e usuário. 

USUÁRIOS DOS SERVIÇOS APLICAÇÃO Aplicações como serviço 

PRESTADORES DE 

SERVIÇOS 

PLATAFORMA Desenvolvimento e 

Manutenção de aplicações 

PRESTADORES DE 

INFRAESTRUTURA 

INFRAESTRUTURA Serviços de Redes e 

armazenamento 

 

CHRISTOPHER MILLARD, um dos principais estudiosos da computação de nuvem da 

universidade da Universidade de Londres, define o cloud computing como um instrumental de 

entrega, na forma de serviços, de recursos de computação via uma rede de computadores, 

incluindo-se como a mais comum a internet, funcionando como uma tecnologia disruptiva, tal 

como o foi a popularização da eletricidade anos atrás, influenciando, hoje, o processamento, a 

força e o armazenamento por meio dos softwares, funcionando como um grande estimulador 

para o uso de recursos derivados da Tecnologia da Informação, pois proporciona um acesso 

rápido e amplo de bancos de dados. 

Usando termos mais técnicos, o autor define o cloud computing como um arranjo de 

recursos de tecnologia da informação, fornecidos de forma flexível, independentemente da 

localização do usuário, o que permite rápida e eficiente alocação de recursos a depender da 

demanda dos usuários: “In slightly more technical terms, cloud computing is na arrangement 

whereby computing resourses are provided ona a flexible, location-independent basis that 

allows for rapid and seamless allocation of resources on demand.” 

Interessante observar que o autor utiliza da expressão “seamless”. Não há uma tradução 

em português adequada para a expressão, visto que remete para uma conexão sem 

costuras/emendas, utilizada aqui de forma figurada. O próprio autor completa, utilizando da 

expressão como a capacidade do serviço de cloud computing em adicionar ou remover 

recursos, sem que sejam realizados quaisquer comandos pelo usuário. Na verdade, a automação 

é tal que, sequer a anuência do usuário é coletada quando do ajuste do sistema, sendo faculdade 
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dos provedores a consulta aos usuários no caso de ativação ou desligamento de 

funcionalidades.175 

Essa informação é curiosa e será analisada com vagar quando da análise dos termos 

dos contratos de computação de nuvem. 

O autor destaca que a expressão “as a Service”, utilizada pela doutrina, busca uma 

mudança de foco, de forma que os contratos de computação de nuvem não visariam a obtenção 

de produtos ou licenciamentos, mas sim, um verdadeiro “aluguel” do uso de recursos de 

tecnologia da informação, corporificados nos já mencionados modelos de IaaS, PaaS e SaaS.  

Analisando os três modelos de serviço, o autor destaca que o fornecimento do cloud 

computing como infraestrutura é a forma com menores acessibilidades ao usuário, mas que 

demanda, ao mesmo tempo, uma maior sofisticação e expertise para a linguagem da 

programação e microgerenciamento de recursos, ainda que conceda ao usuário maior 

flexibilidade no manejo de ferramentas, bem como permita uma configuração mais refinada 

da infraestrutura da nuvem. Já o SaaS, o autor curiosamente as destina aos chamados 

consumidores finais, “end-user applications”, uma vez que confere ao usuário maior 

acessibilidade com o oferecimento de várias funcionalidades e requer menos conhecimento 

técnico para sua gestão, mas confere, proporcionalmente, menos controle/gerenciamento do 

usuário sobre o software. Por fim, o PaaS é uma forma de serviço intermediária entre o serviço 

como software e o serviço como Infraestrutura, que funciona de forma automática 

parcialmente, no qual o processamento e armazenamento ficam a cargo do provedor do serviço, 

cabendo ao usuário programar a aplicação e rodá-la na infraestrutura fornecida. 

Destaca o autor que a forma mais comum de oferecimento do serviço de cloud 

computing é aquela na forma do software, voltada aos consumidores com pouco know-how, 

mas que buscam a maior acessibilidade aos dados possível, sendo os serviços mais comuns 

                                                 
175 Nas palavras do autor: “seamless here means adding or removing capacity without specific action by the cloud 
user, or even awareness os such adjustment. Providers may offer users the option of requesting capacity manually 
when needed, or setting resources to vary automatically with demand.” (W.K HON E C. MILLARD, Cloud 
Technologies and Services, in C. MILLARD (coord.), Cloud Computing Law, Oxford University Press, 2013, p. 
1105). 
 



104 
 

 

dessa natureza os e-mails, os backups na hipótese de desastres, armazenamento de dados e 

serviços que rodam via internet.176 

E quanto aos modelos de distribuição da nuvem, o modo privado é aquele utilizado 

exclusivamente por apenas um usuário. Apenas ele tem acesso e apenas ele pode guardar as 

informações e pode distribuir para um universo de consumidores ou unidades de seu próprio 

negócio. Já o modelo de comunidade é aquele disponibilizado para uma comunidade específica 

de consumidores de determinada organização, que compartilham algum objetivo comum. A 

forma pública é aquela aberta de forma ampla e irrestrita para o público em geral. Já o cloud 

híbrido é uma mistura dos modelos anteriores.177 

MARCELLO MARTINS MOTTA FILHO esclarece os modelos de nuvem existentes, 

classificando-as na forma do NIST, definindo a nuvem privada como aquela projetada para um 

único usuário em caráter exclusivo, incluindo aqui a infraestrutura, de forma que o usuário tem 

acesso completo sobre o cloud e sua plataforma. A vantagem dessa modalidade é a segurança 

e a ausência de terceiros, pois o usuário tem um sistema privado do qual ele é o único usuário 

e a infraestrutura que fornece o serviço também é dele, assim, essa seria a forma mais segura 

para o armazenamento e processamento de dados de forma remota. A desvantagem dessa 

modalidade é seu custo altíssimo, pois o armazenamento da informação ocorre em hardware 

próprio do consumidor, bem como a forma de acesso.  

Já as nuvens públicas são aquelas ofertadas por provedores externos (terceiros), sendo 

conhecidas pelo custo baixo de implementação, tendo por base a internet como forma de acesso 

predominante do serviço, armazenando os dados de forma misturada em data centers externos 

ou em sistemas de armazenamento, rodando na mesma nuvem diversas aplicações de 

tratamento de dados, retornando de forma pública para usuários e prestadores de serviços. 

A nuvem híbrida, de fato, não é propriamente uma mistura de recursos da nuvem 

privada com a nuvem pública, mas sim, uma nuvem privada que se utiliza igualmente dos 

dados da nuvem pública para potencializar seus resultados e proteger os dados do usuário 

                                                 
176 W.K HON E C. MILLARD, Cloud Technologies and Services, in C. MILLARD (coord.), Cloud Computing Law, 
Oxford University Press, 2013, pp. 50-58. 
177 The NIST Definition of Cloud Computing, in National Institute of Standards and Technology, op. cit. (nota 
172). 
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armazenados de forma privada. Além, permite que, caso o usuário demande recursos de sua 

nuvem privada, a mesma possa atendê-lo recorrendo à nuvem pública. 

Já a nuvem comunitária assemelha-se à rede privada, mas consiste, propriamente, na 

combinação de nuvens privadas orientadas por uma governança única. Ou seja, se tenho três 

empresas que compartilham entre si suas redes privadas, os privilégios no acesso e gestão da 

informação entre essas empresas gera enorme redução dos custos de transação, facilitando as 

transações comerciais e informacionais, além do aumento da própria segurança da rede. Essa 

administração da rede unificada pode ser cedida para terceira empresa especializada.178 

A nuvem possibilita que todo um volume de dados fique acessível de forma global 

mediante um portal de acesso, independentemente da existência de um hardware, sendo 

imprescindível a existência do software de acesso. 

MARCELLO MARTINS MOTTA FILHO completa a definição de nuvem, concluindo que a 

mesma não se limita ao acesso de dados armazenados, mas igualmente, e isso é interessante, 

ao tratamento/interpretação de dados arquivados. 

W. KUAN HON, CHRISTOPHER MILLARD E IAN WALDEN empreenderam um trabalho 

minucioso a respeito dos contratos de cloud computing junto da Universidade de Stanford, 

trabalho que será minuciosamente esmiuçado no capítulo a respeito dos sujeitos do contrato de 

cloud computing, entretanto, é oportuno desde já, adiantar uma observação inicial: o cloud 

computing é uma tecnologia que foi incorporada nas dez maiores invenções tecnológicas de 

2013, o que consolidaria a computação de nuvem como um dos grandes destaques no mercado 

de bens informáticos, todavia, os autores afirmam que o cloud é ainda “imaturo”, pois os 

termos dos contratos de cloud ainda não foram integralmente explorados e consolidados pela 

doutrina, observando que seus termos ainda favorecem os provedores dos serviços de cloud 

computing , tratando-se de uma área que demanda estudo e aprofundamento ainda incipiente 

por parte da doutrina jurídica.179 

                                                 
178 Ensaio Jurídico Sobre A Computação em Nuvem (Cloudcomputing), op. cit. (nota 167), pp. 03-10. 
179 Negotiating Cloud Contracts: Looking at Clouds from both sides now, in Stanford Technology Law Review, 
vol. 16, nº1, fim de 2012, disponível em http://stlr.stanford.edu/pdf/cloudcontracts.pdf, acesso em julho de 2017, 
p. 83. 
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Os mesmos autores, em outro trabalho acadêmico apresentado junto da Universidade 

de Londres, empreenderam uma análise crítica dos conceitos de computação de nuvem, 

afirmando que a doutrina faz a diferenciação em modelos de computação de nuvem. 

Entretanto, as definições ora focam em um aspecto da computação de nuvem (seja a forma de 

sua distribuição, seja o armazenamento em si), ora entendem que esse fenômeno está ligado à 

perspectiva do sujeito que participa do cloud. De fato, provedores do serviço tendem a definir 

o cloud computing com ênfase na forma como o serviço é disponibilizado, já os consumidores 

definiriam o serviço como os recursos que lhes são disponibilizados (features), eminentemente 

dispondo de uma visão utilitarista.  

Dessa forma, os autores definem cloud computing como uma prestação de serviço, 

classificado na forma que o serviço é fornecido/disponibilizado, sendo suas características a 

flexibilidade de acesso em qualquer ponto de acesso de hardware e o serviço “virtualizado”, 

nos quais todos os hardwares registrados no cloud contribuem para a expansão do 

armazenamento, podendo o serviço ser a título gratuito ou oneroso, a depender de quais 

serviços serão disponibilizados (quantidade de armazenamento contratado, tratamento de 

informações armazenadas, método da forma de acesso). 

 

 

3.3.1.1. VIRTUALIZAÇÃO DE DADOS E PROCESSAMENTO ON DEMAND 

 

Ainda, destacam os autores que o grande avanço e complexificação do serviço de cloud 

computing deve-se ao avanço tecnológico provocado pelo fenômeno que os autores ingleses 

chamaram de virtualisation. 

A virtualização aplicada à computação de nuvem é a emulação de um computador ou 

sistema operacional em outro. De fato, o serviço de nuvem utilizado é complexo e permite o 

armazenamento de todos os dados de um computador, assim como permite ao usuário acessá-

los de outro computador. Mas aqui não se fala apenas em acesso aos dados daquele 

computador, porém, de recriar o computador em um espaço virtual, incluído seu sistema 



107 
 

 

operacional, softwares instalados, dados armazenados etc180. Esse avanço da computação de 

nuvem demonstra que, há muito, o conceito de simples armazenamento remoto de dados da 

computação de nuvem é evidentemente insuficiente, dado que a tecnologia permite à nuvem, 

com o armazenamento de dados e seu tratamento adequado, recriar um verdadeiro espaço 

virtual de a partir de um determinado espaço, permitindo seu acesso via browser em outro 

hardware conectado à rede.181 

CHRISTOPHER MILLARD complementa o texto que escreveu em coautoria, dissertando 

sobre o conceito de virtualização e a criação das chamadas “Virtual Machines” (VMs). Trata-

se de uma modalidade muito específica de serviço de cloud computing fornecida na forma de 

IaaS, nas palavras do autor:  

IaaS typically involves using ‘virtual machines’ (VMs). Via 
virtualization technology a physical server may ‘host’ multiple VMs. 
Each VM operates as a virtual server, runnin independently with its 
own operatin system within applications, or other software, may also 
be installed and run. Different users (…) may thus independently 
create and run theur own VMs (and applications) within one physical 
server. Tehy can terminate their VMs when no longer required, install 
their own firewalls, and manage their own virtual networks. Multiple 
users may chase use of common physical infrastructure; this enables 
resource consolidation, economies of scale, and involver more 
eficiente resorce utilization than dedicating separate physical 
machines to diferente users (avoiding possible periods of non-use tha 
may waste the machine’s peak capacity.182 

 

A virtualização, reitera o autor, consiste no uso físico dos mesmos recursos de 

hardware por mais de um usuário, incluindo o processamento da máquina que está sendo 

emulada, o uso de sua memória e o uso de sua própria interface de conexão com a rede.  

De fato, por esse conceito de computação de nuvem, o computador que está sendo 

emulado tem uma “imagem” recriada em outro computador, variando a forma da virtualização 

a depender da infraestrutura fornecida pelo provedor do cloud computing - tecnologias que 

fogem ao escopo do presente trabalho tratar, entretanto, importante destacar que o fluxo de 

                                                 
180 Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and Conditions of Cloud Computing Services, 
in Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Paper nº63, 2010, disponível em 
http://ssrn.com/abstract=1662374, acesso em junho 3016, pp. 07-08. 
181 Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and Conditions of Cloud Computing Services, 
op. cit. (nota 180), pp. 07. 
182 Cloud Technologies and Services, op. cit. (nota 176), pp. 58-60. 
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dados com o qual a virtualização lida é extremamente elevado, e abre discussões a respeito de 

brechas de segurança que referida emulação de imagem pode gerar.  

Muito embora o serviço ofertado seja eficiente, a segurança do fluxo de dados é 

questionada, de forma que o próprio provedor ou mesmo um terceiro usuário podem acessar a 

interface que cria a imagem do computador de origem, sem o consentimento do usuário que 

contratou o serviço, bastando, muitas vezes, compartilhar o ponto de acesso do usuário para se 

estar diante de uma falha de segurança que permite a fuga de dados para terceiros.183 

O avanço tecnológico experimentado pela computação de nuvem, que permite o acesso 

de dados, bem como o tratamento e o processamento, permite a criação de ambientes virtuais 

que emulam computadores a longuíssima distância. Apesar do enorme avanço, importante 

destacar texto curioso feito por DARREN QUICK e KIM-KWANG RAYMOND CHOO, no qual 

buscam analisar parâmetros forenses para análises de crimes cometidos via Cloud computing, 

visto que o acesso remoto para distribuição e armazenamento de dados via infraestrutura 

remota serve para que os programadores atuem à margem das agências de controle e, 

principalmente, permaneçam à margem da Lei, pois os computadores e suas respectivas 

imagens virtuais emuladas estariam sob jurisdição legal diversa, seja por, muitas vezes, 

estarem localizados em países diferentes, seja devido à própria qualificação jurídica das 

empresas fornecedoras de cloud computing. 

Os autores estudaram o caso de crimes cometidos via computação de nuvem e sugerem 

uma abordagem metodológica para a análise de dados, observando os autores que as emulações 

de computador implicam no download e upload de dados no hardware que está sendo utilizado 

pelo usuário para acessar dados e programas de forma remota, destacando que os acessos 

remotos deixam verdadeiros fluxos de dados entre o ponto de acesso e o hardware acessado, 

formando uma espécie de “rastro” digital.184 

CHRISTOPHER MILLARD, ainda, destaca a importância do armazenamento de dados na 

forma da virtualização, sublinhando que o usuário, quando acessa a virtualização, apenas 

precisa abrir um arquivo executável em seu computador, e não empreender uma série de 

                                                 
183 Cloud Technologies and Services, op. cit. (nota 176), p. 59. 
184 Google Drive: Forensic Analysis of Cloud Storage Data Remnants, in Journal of Network and Computer 
Applications, Forthcoming, 15/0ut, 2013, disponível em https://ssrn.com/abstract=2340234, acesso em outubro 
de 2017. 
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comandos para recriar o computador que está sendo acessado, quando de fato, os dados 

acessados estão fisicamente distribuídos de forma esparsa, sendo importante que o provedor 

se preocupe com o armazenamento dos dados, cabendo apenas ao usuário acessá-lo e, 

efetivamente, rodar o software no ponto de acesso. 

Ainda, na hipótese de algum dos dados armazenados ficar corrompido, a depender da 

tecnologia de virtualização que é utilizada, os dados armazenados podem ter diferentes 

“espelhos”185, o que garante a sua existência física. De fato, como forma de se garantir o 

armazenamento de segurança, os provedores, normalmente, replicam as informações em 

servidores localizados em diferentes regiões geográficas. A diversidade de réplicas de 

informação é tal que, hoje, é difícil, mesmo para auditores, apurar se as informações 

armazenadas nos data centers estão confinadas àqueles apenas ou se estão espalhadas.186 

Acrescenta que redes também podem ser virtualizadas com o objetivo de aumentar as 

capacidades de transmissão, visto que tanto o computador principal, quanto sua imagem, 

poderão acessar a rede de dados ao mesmo tempo, tratando-se das conexões VPN (Virtual 

Private Networks).187 

De fato, uma das grandes vantagens da computação de nuvem é o oferecimento dos 

serviços sob a forma do “on demand”, também conhecido como “pay as you go”. Essa 

modalidade de oferecimento de serviços é curiosa e será analisada com maior vagar nos tópicos 

que se seguirão. 

Essa modalidade de serviço pressupõe, em essência, a distribuição irregular do uso dos 

serviços de computação de nuvem ao longo do tempo, de forma que há momentos em que os 

serviços são muito requisitados e há momentos em que não o são, pagando o usuário pelo 

quanto efetivamente utilizou do serviço, e dessa forma, evitando a sobrecarga do sistema de 

armazenamento e tratamento de dados. Essa forma de serviço confere ao cloud computing o 

que a doutrina estrangeira chama de “elasticidade”, cujo principal efeito, esclarecem os 

pesquisadores de Berkeley, seria a alocação de riscos. 

                                                 
185 Não cabe a presente dissertação adentrar nos meandros técnicos do fornecimento e acesso aos dados, 
entretanto, aqui importante apenas destacar que o autor menciona a tecnologia do RAD (Redundant Array of 
Independent Disks). 
186 Cloud Technologies and Services, op. cit. (nota 176), pp. 64-65. 
187 Cloud Technologies and Services, op. cit. (nota 176), p. 66. 
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Se o armazenamento e o tratamento de dados ficasse inteiramente a cargo do usuário, 

este deveria adquirir ou locar um servidor para armazenar e tratar seus dados, independente do 

quanto efetivamente ocupe da capacidade do servidor, bem como ele próprio deve se 

responsabilizar pelo tratamento de dados e processamento, o que demandaria muito mais 

tempo e capital de investimento para se estabelecer referida infraestrutura, responsabilizando-

se na hipótese dessa estrutura permanecer ociosa por determinados períodos e saturada em 

outros, a depender de sua demanda. 

Daí a ideia de elasticidade trazida pelo conceito do cloud computing. Se o usuário 

demanda por mais armazenamento, ele é fornecido em instantes, se ele não mais necessita do 

armazenamento, o espaço extra é transferido para outro usuário de forma a se realizar uma 

alocação eficiente das capacidades do sistema. Os pesquisadores destacam o caso Facebook, 

quando a plataforma social provedora de serviço foi baseada em cloud computing e, para seu 

uso, foram alocados 50 servidores para o armazenamento e tratamento de dados. Ocorre que 

em três dias de funcionamento, o sucesso da rede social obrigou a uma alocação de 3500 

servidores, e após isso, a demanda por novos perfis caiu fortemente, retornando às previsões 

iniciais de uso. 188 

Outro exemplo interessante é a saturação dos portais de compras online em épocas de 

forte demanda, caso do “Black Friday”, que exigem mais armazenamento do que o habitual, 

devendo processar os pedidos feitos em larga escala. Se os contratos de cloud computing forem 

fixos ou se os portais tiverem servidores próprios, a demora no processamento dos pedidos ou 

mesmo recusa, seria um fenômeno comum.189 

Assim, mesmo quando o usuário convencional está celebrando uma compra e venda 

online, esta operação negocial apenas é possível se o provedor de serviço do portal de compras 

adequadamente empreendeu uma alocação de tratamento e armazenamento de dados adequada 

para processar o volume de informações que os usuários estão enviando pelo portal de 

compras. 

                                                 
188 Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, op. cit. (nota 162), pp. 10-12. 
189 Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing, op. cit. (nota 162), p.13. 
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Com isso, importante observar o quão próximo está a computação de nuvem dos 

simples usuários que navegam na rede, e não apenas nas redes sociais, mas inclusive como 

elemento viabilizador de todas as operações negociais via internet. 

 

 

3.4. SUJEITOS DO CONTRATO 

 

Para MARCELLO MARTINS MOTTA FILHO, os contratos de computação de nuvem têm 

três sujeitos envolvidos: primeiramente, o próprio usuário, depois, o prestador de serviço e, 

por fim, o prestador de infraestrutura de nuvem. 

O prestador de serviço é aquele que desenvolve e disponibiliza o serviço, tornando-o 

acessível ao usuário, através de interfaces simplificadas e compatíveis com vários sistemas 

operacionais (verdadeiras portas de acesso). Cabe a ele, em essência, o desenvolvimento, 

gerenciamento, armazenamento, estrutura para execução dos softwares, manutenção, 

hardwares, procedimentos de atualização, backup, controle de segurança, escalonamento 

etc.190 

SIMON BRADSHAW, CHRISTOPHER MILLARD e IAN WALDEN chamam os prestadores de 

serviço de “providers”, tratando-se de organizações empresariais que fornecem o serviço de 

cloud, sendo que referidos provedores podem fornecer apenas o serviço de cloud, caso do 

Adrive, Dropbox e Facebook. Entretanto, os serviços de cloud podem ser apenas um dos 

recursos oferecidos, ou mesmo nos casos onde exista o oferecimento de vários produtos que 

tenham uma base de cloud computing, podendo ser remunerados diretamente pelo consumidor 

ou oferecidos de forma gratuita ao consumidor, porém, remunerados. 

W. KUAN HON, CHRISTOPHER MILLARD e IAN WALDEN dissertam com mais vagar a 

respeito da figura do provedor de serviço, chamando-o de “integrator” que seria equivalente 

aos termos “reseller”, “service provider” ou “outsourcer”. O integrador empreende uma 

verdadeira intermediação entre o consumidor final e o provedor de infraestrutura. Ele contrata 

o provedor da infraestrutura, ou mesmo um provedor de plataforma, e “revende” o serviço da 

                                                 
190 Ensaio Jurídico Sobre A Computação em Nuvem (Cloudcomputing), op. cit (nota 167), p. 04. 
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computação de nuvem para os seus próprios usuários finais, podendo o próprio intermediador 

ser o detentor, inclusive, da infraestrutura ou da plataforma que está sendo intermediada.  

Essa melhor caracterização do integrador é imprescindível, pois, adequadamente, 

caracteriza o fornecimento da computação de nuvem como uma verdadeira concatenação de 

contratos, de forma que o consumidor final não necessariamente contrata com o provedor da 

plataforma ou da infraestrutura de nuvem, mas sim, com um intermediário que se utiliza da 

plataforma, tendo este uma relação contratual específica com o provedor da infraestrutura191, 

caso, por exemplo, do Dropbox que utiliza-se de uma plataforma da Amazon e revende o 

serviço ao seu consumidor. 

Note-se que o acesso à nuvem demanda uma infraestrutura subjacente que leve a opção 

do acesso ao serviço da nuvem diretamente ao usuário. De fato, o prestador de infraestrutura, 

empreendendo uma analogia simples, é a estrada, sobre a qual, o serviço de nuvem percorre 

até o usuário. 

Assim, o fornecimento da computação de nuvem envolve uma cadeia de contratos de 

fornecimento, sendo importante destacar que, muito embora o padrão de contratação para o 

fornecimento de computação de nuvem nas modalidades de SaaS, IaaS e PaaS será, na maioria 

dos casos, uma contratação estandardizada, se houve alguma discussão de cláusulas 

contratuais, ela ocorrerá quando da contratação feita pelo intermediário, que dispõe de um 

poder de barganha bastante expressivo por servir de verdadeira ligação entre o provedor da 

plataforma ou da infraestrutura com consumidores em larga escala.192 

Como esse intermediário está em posição peculiar na cadeia de fornecimento, a 

responsabilidade contratual dentro da concatenação para o fornecimento do serviço de nuvem 

pode ser alterada, constatando os pesquisadores que, muitas vezes, os intermediários acabam 

por conferir garantias de qualidade de serviço e assegurar maior higidez quanto ao tratamento 

dos dados, mais do que o próprio provedor da infraestrutura: 

We found some end users contracted with integrators, rather than with 
providers, because some integrators were prepared to give more contractual 
assurances than providers. For instance, some interviewees mentioned users 
contracting with integrators for Office 365, rather than using Office 365 on 
Microsoft’s infrastructure, enabling users to obtain from integrators 

                                                 
191 Negotiating Cloud Contracts: Looking at Clouds from both sides now, op. cit. (nota 179), pp. 91-92. 
192 Negotiating Cloud Contracts: Looking at Clouds from both sides now, op. cit. (nota 179), p. 92. 
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contractual assurances they could not have obtained from Microsoft, in terms 
of liability or liability caps, service levels and credits, support, and backups. 
However, if in such cases the integrator’s contract with the provider is not 
truly “back to back,” integrators bear the risks of any mismatch in obligations 
and liabilities. “If we use a cloud service, as a systems integrator we have to 
be very careful about what the customer requires, because we might not be 
able to get that from the cloud service provider,” one stated. “We’re taking a 
big slice of the risk pie,” another noted. In many cases, integrators make a 
calculated decision to take that risk, to gain or retain users’ business by better 
meeting their needs. They consider risks in some respects may be spread over 
end users, and take a view on aggregated risk. Such a position may also 
receive some encouragement from the insurance Market.193 

 

A terceira figura, por fim, é o usuário ou tomador de serviço. Esse é aquele que 

simplesmente utiliza-se do software, via internet, sem quaisquer condições para seu acesso 

(ausentes restrições de instalação de softwares e configurações de hardware).194 

Importante trazer uma importante complementação advinda do estudo de SIMON 

BRADSHAW, CHRISTOPHER MILLARD e IAN WALDEN, para os quais, o acesso via internet da 

nuvem não é um requisito da computação de nuvem, relembrando os autores que existem redes 

privadas de empresas que não se confundem com a internet. De forma mais precisa, fala-se no 

acesso por qualquer ponto de acesso via rede, seja pública ou privada, mas não necessariamente 

a internet, como dito pelo autor brasileiro. 195 

Os mesmos autores, ainda, empreendem uma subdivisão entre os consumidores 

utilizadores dos serviços de computação de nuvem, classificando-os em três subcategorias: 

consumidores tomados em geral, pequenas e médias empresas e grandes corporações, incluídas 

as empresas públicas, destacando que o oferecimento da computação de nuvem é feito sob 

medida a depender do consumidor, existindo serviços de computação de nuvem 

empresariais196, caso do iCloud da Apple e OneDrive for Business da Microsoft.197 Destacando 

                                                 
193 Negotiating Cloud Contracts: Looking at Clouds from both sides now, op. cit. (nota 179), pp. 92-93. 
194 Ensaio Jurídico Sobre A Computação em Nuvem (Cloudcomputing), op. cit (nota 167), p. 05. 
195 Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and Conditions of Cloud Computing Services, 
op. cit. (nota 180), pp. 05-06. 
196 Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and Conditions of Cloud Computing Services, 
op. cit. (nota 180), p. 08-09. 
197 Comum na internet que sites especializados façam análises desses programas mencionados por SIMON 

BRADSHAW, CHRISTOPHER MILLARD e IAN WALDEN, destacando suas funcionalidades para o âmbito empresarial, 
caso do site Financeonline, que destaca as funcionalidades embarcadas nesses serviços, destacando o cloud 
storage é tão somente apenas um dos serviços previstos, incluindo neles o oferecimento de plataforma de acesso, 
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que, mesmo os serviços de cloud de redes sociais, podem ser utilizados por empresas para fins 

publicitários. Ainda, destaca-se o fornecimento de serviços exclusivos para empresas, caso das 

empresas Iron Mountain198 e Salesforce199,  empresas voltadas ao armazenamento 

especializado de dados de empresas privadas e públicas, mas bem se destaca que um 

consumidor pessoa física, ou mesmo pequena empresa poderia contratar grandes e complexos 

serviços de cloud computing, inclusive os mais complexos, que envolvem o fornecimento de 

infraestrutura, visto que a forma de contratação, tanto para grandes empresas quanto para 

consumidores, é a mesma e envolve a contratação padrão por click, inclusive com formas de 

pagamento por cartão de crédito, mantendo os serviços, por mais especializados e complexos 

que sejam, ao alcance até de consumidores pessoas físicas. Tal fato deve-se a um princípio 

inerente a computação de nuvem que é sua flexibilidade de se adaptar às necessidades do 

consumidor.200 

Os serviços ofertados via cloud são de enorme variedade, e podem ter fim tanto 

empresarial quanto eminentemente pessoal, caso dos serviços de processamento e 

                                                 
plataforma para acesso mobile, proteção contra a perda de dados (data loss protection), bem como compatibilidade 
com sistemas operacionais diversos, proteção por criptografia de dados armazenados, sincronização da plataforma 
de cloud computing com outros softwares, disponível em https://comparisons.financesonline.com/apple-icloud-
vs-onedrive-for-business, acesso em novembro de 2017. 
198 “Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM) is the global leader for storage and information management 
solutions. Through our network of more than 85 million square feet of space in 1,400 facilities across 46 
countries, we help our diversified customer base reduce costs and mitigate risks associated with protection and 
storage of their information assets. Our financial model is based on the recurring nature of our revenues. The 
predictability of this non-cyclical revenue stream and the resulting strong free cash flow allow us to support high-
return investments and attractive stockholder returns.” Disponível em 
http://investors.ironmountain.com/company/for-investors/investors-overview/default.aspx , acesso em outubro 
de 2017. 
199 Trata-se de uma empresa fornecedora de soluções em nuvem, que utiliza de uma plataforma de armazenamento 
conhecida como CRM 1 desenvolvida pela Google para armazenamento e tratamento de dados, disponível em 
https://www.salesforce.com/br/, acesso em outubro 2017. 
200 Nas palavras dos autores: “At the other end of the market, services such as those offered by Salesforce and 
Iron Mountain are very much directed at large organizations, be they corporate or publicsector. This division 
appears to be most distinct at the application end of the Cloud spectrum; it stands to reason that applications will 
be tailored to specific markets. Infrastructure services are less clearly stratified in terms of the target customer 
base; one of the providers surveyed (GoGrid) states that its service is for business, rather than consumer, use, 
but a number of others indicate that they will accept payment by credit card and have no stipulation against 
consumer use. Indeed, in view of one of the central attributes of Cloud computing, the elasticity of resources, it 
is in principle just as easy for a provider to sell a time unit on a single processing or storage instance as it is to 
sell that instance as an incremental resource increase to a large existing customer. The useof standard-form 
contract terms and „click-through‟ ordering means that a provider may have no more administrative overhead 
in setting up a contract with an individual customer than with a large organization, so may be equally willing to 
offer Cloud services to both.” (Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and Conditions of 
Cloud Computing Services, op. cit. (nota 180), p. 08). 
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armazenamento de textos, por exemplo, os quais podem ser utilizados tanto para o uso de 

empresas quanto para o uso de pessoas físicas. 

Referida constatação é de extrema importância, pois a dúvida que persiste na hipótese 

será, justamente, qual a legislação que disciplinará as contendas dentro da computação de 

nuvem. 

 

 

 

3.5. O CONTRATO DE CLOUD COMPUTING 

 

Para URS GASSER, a computação de nuvem provoca o ordenamento jurídico de forma 

singular, trazendo questões regulatórias importantes devido a quatro características: (i) a 

variedade de diferentes ordenamentos jurídicos que buscam regulamentar apenas alguns 

aspectos da computação de nuvem; (ii) a variedade de mecanismos de controle, que podem ser 

de origem legal/regulatória, modelos de controle (tais como regulamentação pelo mercado, 

normas sociais e incorporação de instruções nos códigos fonte dos softwares que propiciem 

execuções automáticas, seja via algoritmos, seja via implementação de comandos na 

linguagem do software que protejam dados de usuários; (iii) variedade de agentes que 

desempenham um papel essencial na regulamentação do serviço de nuvem, que vão desde a 

atuação dos tribunais até a atuação dos próprios agentes econômicos, dos próprios provedores 

até associações comerciais e, por fim, (iv)  quem tem um papel efetivamente central na 

regulamentação são os próprios provedores do serviço e o próprio Estado, principalmente 

quando esse último é o próprio usuário.201 

O pesquisador de Harvard destaca que a computação de nuvem demanda análise sob 

dois pontos de vista: vertical e o horizontal. O primeiro diz respeito às questões ligadas à 

proteção de dados, segurança de dados, retenção de dados, propriedade intelectual, direito da 

concorrência, proteção ao direito do consumidor e o comércio em si. Quanto às questões 

horizontais, essas dizem respeito à jurisdição (Lei aplicável e eficácia das normas), 

                                                 
201 Cloud Innovation and the Law: Issues, Approaches, and Interplay, op. cit (nota 156), p. 13. 
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compliance, transparência, responsabilidade e riscos inerentes à atividade, incluindo os crimes 

cibernéticos e infraestrutura.  

Uma forma de dirimir toda a incerteza a respeito da qualidade dos serviços, 

compatibilidade de arquivos, segurança de dados e privacidade ficou a cargo do próprio 

instrumento contratual, responsável pela alocação de riscos, bem como a criação de 

mecanismos que confiram eficácia aos sistemas contratuais em hipóteses em que os 

mecanismos tradicionais legais não têm eficácia. Tais mecanismos têm sido criados na 

proporção da necessidade do mercado. 

Nesse cenário, muitos agentes econômicos, diante da complexidade crescente de seus 

termos e condições, e buscando combater a incerteza jurídica e, principalmente, a assimetria 

tecnológica cada vez mais contrastante entre o provedor do serviço de nuvem e o usuário, 

incluídas pessoas físicas e jurídicas, têm passado a adotar um modelo de melhores práticas, de 

forma que os efeitos da computação de nuvem sobre o ordenamento jurídico não passem 

desapercebidos pelo sistema.202 

Assim, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, os contratos de 

computação de nuvem estão, cada vez mais, adotando guidelines, especialmente quanto à 

proteção do consumidor, mas, sobretudo, influenciados pela produção de normas de proteção 

de dados. 

A grande discussão que cerca os contratos seria, justamente, a aplicação de termos 

padrões de contratação, seja para consumidores, seja para usuários de pequenas e médias 

empresas, sob o argumento da enorme economia dos custos de transação que se alcança com 

contratos padronizados.  

De fato, a facilidade em se empreender contratos de computação de nuvem tem levado 

empresas a contratar com os provedores do serviço e seus empregados e, sem saberem da 

                                                 
202 “Highlighting the important role of contracts – as well as their complexity, legal uncertainty, and the power 
asymmetries among the parties to an agreement – various stakeholders have started to work towards best practice 
models, which mark the second phase of using contracts as a way to legally embrace the effects of cloud 
innovation. For instance, the US CIO Council, in collaboration with other government units, developed guidelines 
for effective cloud computing contracts for the federal government. More broadly, the European Commission 
announced the development of “safe and fair contract terms and conditions” as part of its cloud strategy and 
recently set up an expert group on this topic.” (Cloud Innovation and the Law: Issues, Approaches, and Interplay, 
op. cit (nota 156), p. 15).  
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contratação, acabam contratando novamente planos gratuitos ou mesmo períodos de teste com 

o mesmo provedor, ou até com provedores concorrentes, pacote de serviços em favor da 

própria empresa.  

Ainda, mesmo que as contratações envolvam equipes jurídicas e exista uma fase pré-

contratual de tratativas, o desconhecimento dos mecanismos tecnológicos contratados é 

inerente, principalmente, nas hipóteses de contratação de serviços na forma de SaaS, nos quais 

o usuário é apenas um utilizador, e o provedor desfruta de ingerência elevada sobre os dados e 

ferramentas de tratamento de informação, chegando ao ponto de contratos de computação de 

nuvem imporem ao usuário restrições inesperadas, como a determinação de quota de 

recebimento diário de e-mails ou restrições ao acesso de dados diários, hipóteses essas que não 

existiriam se o usuário mesmo detivesse o data center que acessa seus dados. Essas restrições 

constam dos termos e condições e exigem atenção redobrada no momento da contratação. 203 

Many users’ lawyers’ approached cloud contracts as softwares licenses or 
technology acquisitions, rather than as contracts for services. Others treated 
them as classic information technology outsourcing, without taking proper 
account of cloud computing’s unique features. One SaaS provider found the 
largest users negotiated the least, perhaps because the deal was relatively 
small for them, or perhaps because they better understood the nature of SaaS, 
so they did not seek terms inappropriate to cloud computing. However, it 
must be said that users’ lawyers have also suggested that some providers’ 
terms are too software license-orientated, and there is room for them to be 
more cloud-appropriate. Indeed, our sources considered that, even in the 
information technology industry, many intermediaries have been treating 
cloud computing as a supply of products or licenses rather than services. All 
this seems to indicate the relative immaturity of the market. 

  

Entende a doutrina americana que as modalidades de contratação de nuvem são na 

modalidade de “take it or leave it”, mas há casos de grandes corporações ou mesmo entes 

governamentais que conseguem o oferecimento da computação de nuvem sob medida, 

entretanto, quanto mais se busca um contrato sob medida, mais próximo se chega de uma figura 

contratual próxima do contrato de computação de nuvem, no caso o Outsourcing, como se 

analisará no tópico seguinte. 

                                                 
203 W.K.HON, C. MILLARD, I. WALDEN, Negotiating cloud contracts: looking at clouds from both sides now, in 
Stanford Technology Law Review, v. 16, nº01, outono, 2012, p. 89. 
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 Interessante fazer uma importante distinção: os contratos de computação de nuvem e 

os contratos chamados Contratos de Outsourcing. 

 

 

3.5.1 OS CONTRATOS DE OUTSOURCING E O CLOUD COMPUTING 

 

Antes de se adentrar no Contrato de Outsourcing, importante que se destaque o 

relevante raciocínio da doutrina italiana, que considera o respectivo negócio jurídico uma 

espécie do gênero de contrato de fornecimento de sistemas informáticos. 

Para a doutrina italiana, os contratos eletrônicos têm um elemento distintivo bastante 

curioso: sua capacidade integrativa de explorar as funções postas à disposição pelo hardware 

por meio de um software que, adequadamente, permita ao usuário explorar o dispositivo à 

disposição. 

Por exemplo, suponha-se um computador ou um smartphone que disponha de um leitor 

de impressão digital, que permita apenas ao proprietário do mesmo a autenticação de acesso. 

De certo que um software é imprescindível para permitir ao usuário configurar o leitor com a 

sua impressão digital, de nada valendo a presença do leitor se não houver um software que 

permita ao usuário o gerenciamento do hardware. 

A doutrina italiana, entretanto, qualificou que, a depender da capacidade integrativa 

que se busca, o contrato será voltado para um usuário consumidor ou para um usuário paritário 

empresarial, concluindo que a integração entre o software e o hardware caracteriza o chamado 

“sistema informático”, sendo que o mesmo poderá ser voltado ao consumidor, nos casos de 

fornecimento pré-programado de softwares para um número indeterminado de hardwares 

compatíveis ou sob medida.204 Dessa forma, o contrato de fornecimento de sistema informático 

para empresas visa, em essência, o fornecimento de serviços projetados de forma sob medida 

                                                 
204 “Data la specialità delle funzioni che esso andrà ad assolvere, il sistema informático non è destinato ad essere 
impiegato da um utente che sia um consumatore, ma esso è generalmente direto ad imprese, enti, organizzazioni 
o professionisti in genere. Atraverso il contrato di fornitura di un sistema informatico, um soggeto, generalmente 
esercente un’attività econômica, affida ad un altro il compito di progettare ed approntare la realizzazione di un 
sistema informativo in grado di eseguire delle particular funzioni.” (I Contratti Relativi ai sistemi informatici, in 
F. GALGANO (coord.), Trattato di Diritto commerciale e di Diritto Pubblico Dell’Economia: I nuovi Contratti 
dell’informatica, sistema e prassi, Padova, CEDAM, 2006, p.358. 
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às necessidades de gestão de recursos de hardware disponibilizados pelo usuário, consistindo 

o fornecimento do serviço na cessão dos direitos de utilização de software, bem como 

treinamento ou oferecimento de cursos de formação de pessoal para a adequada utilização do 

software, além do fornecimento de adequada assistência técnica. 

Assim, entende a doutrina italiana que o contrato de fornecimento de sistema 

informático é, de fato, um coligamento contratual de três diversos negócios jurídicos: o 

contrato de licença do software, o contrato de desenvolvimento do software sob demanda e o 

contrato de assistência técnica e treinamento de pessoal.  

Inserto nesse gênero dos contratos de fornecimento de sistema informático está o 

Outsourcing, consistindo esse em verdadeira terceirização de atividade imprescindível da 

empresa contratante para empresa especializada contratada.205  

Certo é que o Outsourcing pode ser celebrado tendo por natureza bens informáticos ou 

para a terceirização de quaisquer outros serviços, como segurança, transporte etc. Mas a dúvida 

com relação ao contrato de Cloud computing se evidencia quando os autores italianos afirmam 

que, para os contratos eletrônicos, a forma mais comum do outsourcing refere-se à 

terceirização da gestão do sistema informático da empresa usuária, contratando empresa 

terceira para elaboração e levantamento de dados, transmissão e conservação de dados, sendo 

deveres da empresa contratada o estudo e projeção das necessidades do usuário, nas quais será 

efetuada a atividade de gestão, o provisionamento de hardware para o armazenamento e o 

tratamento de dados, gestão do funcionamento dos aparelhos integrantes do sistema 

informático (hardware e software), assistência e manutenção técnica e o envio periódico de 

relatório de dados tratados, bem como os dados armazenados pelo usuário.206 

                                                 
205 “Attraverso la formula dell’outsourcing, un’impresa fa ricorso a risorse esterne al fine di far svolgere ad esse 
attività che in precedenza venivano eseguite internamente com i mezi propri. Si trata di um modelo organizzativo 
diffusosi oltreoceano che coinvolge molti settori di attività delle imprese, non solo quello relativo ai servici 
informatici ed alle procedure ad essi conesse. Secondo uma prospettiva di efficienza, un’impresa decide di 
affidare ul núcleo principale della propria organizzazione produtiva ad um soggetto terzo, particolarmente 
dotato di competenze specifiche che è in graddo di assolvere al meglio ai compiti affidatigli.” (I Contratti Relativi 
ai sistemi informatici, op. cit. (nota 204), pp. 371-372).  
206 I Contratti Relativi ai sistemi informatici, op. cit. (nota 204), p. 373. 
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Assim, caracterizaria o outsourcing eletrônico, o fornecimento do serviço de gestão de 

dados capaz de sanar as necessidades prementes do usuário quanto à governança de seu sistema 

informático.207 

Embora similares, o Contrato de Outsourcing e o Contrato de Cloud computing 

apresentam diferenças essenciais que foram objeto de explanação de W KUAN HON e 

CHRISTOPHER MILLARD, os quais afirmam, de pronto, que a computação de nuvem representa 

um avanço sobre a forma tradicional dos contratos de Outsource. 

Definem os pesquisadores da Universidade de Queen Mary o tradicional contrato de 

outsourcing como o negócio jurídico no qual o contratante (data controller), que processava e 

armazenava os dados de forma interna (in-house), cede a gestão e o processamento dos dados 

para empresa terceira (processor), exemplificando os autores que referida modalidade de 

contratação é mais comum nos casos de processamento de dados de payroll, que, em tradução 

livre, são os dados que dizem respeito às folhas de pagamento de seus funcionários, incluindo 

a administração dos bônus, pagamento de tributos, gerenciamento de aumentos salariais.208 

Além, os contratos de Outsourcing são específicos para a gestão de dados in loco, 

precedidos de acerto prévio sobre quais dados serão processados pela empresa contratada, e 

como esse processamento e respectivo acesso ocorrerá, sendo possível à empresa contratada 

subcontratar o processamento para aumento de performance. 

De fato, a peculidade intrínseca do outsourcing está no negócio jurídico de mandato 

subjacente à relação, ou seja, a empresa contratada irá tratar e processar as informações no 

estrito cumprimento às determinações do contratante. Já nos contratos de computação de 

nuvem, é intrínseco ao seu tipo contratual o oferecimento de um pacote pré-estabelecido de 

recursos de Tecnologia da Informação, cabendo ao contratado o processamento dos dados por 

sua própria conta, utilizando de infraestrutura e recursos próprios. No caso de empresas 

usuárias, as mesmas utilizam apenas da infraestrutura de armazenamento dos provedores de 

                                                 
207 I Contratti Relativi ai sistemi informatici, op. cit. (nota 204), p. 374. 
208 Cloud Computing vs Traditional Outsourcing – Key Differences, in Computers & Law, vol. 23, nº4, 
Outubro/Novembro, 2012, disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=2200592, acesso em novembro de 
2017, pp. 01-02. 
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cloud computing, de forma que o processamento de dados, não necessariamente, fica a cargo 

do provedor no caso de IaaS.209 

Ademais, o provedor de cloud computing não está obrigado a, necessariamente, 

fornecer meios ou ferramentas para assistir o controller a gerir os dados em termos de 

usabilidade de acesso, correção de dados, processamento etc, cabendo ao usuário contratante 

verificar se o provedor de cloud computing não impõe restrições técnicas e organizacionais 

que limitem ou disciplinem a forma de acesso aos dados armazenados. 

No contrato de outsourcing, o agente contratado para gerir os dados pode contratar os 

serviços de cloud computing, agindo em nome de seu cliente, visto que o contrato abrange 

poderes de representação. Da mesma forma, ele mesmo pode criar uma verdadeira coligação 

de contratos para atender ao usuário. 

Aqui, a peculiaridade não é explicada com o adequado cuidado pelos autores. A 

distinção está, de certo, nos poderes de representação do cliente conferidos ao contratado, e 

não na possibilidade de se subcontratar um serviço de nuvem na forma de contratos coligados, 

devendo ser trazido à baila que provedores de nuvem também podem fazer subcontratos para 

o oferecimento dos seus serviços, por exemplo, o caso da empresa DropBox que se utiliza do 

cloud computing na modalidade de SaaS e contrata a respectiva infraestrutura de dados de um 

terceiro que oferece o armazenamento na forma de IaaS. 

Pois bem, os autores ingleses acrescentam como elemento diferenciador entre os 

diferentes negócios jurídicos, o fato dos contratos de Outsourcing serem celebrados para sanar 

demandas específicas dos usuários. Já os contratos de Cloud computing têm por natureza 

essencial os termos mais abrangentes e pré-estabelecidos fornecidos de forma mais massificada 

ao usuário.210 Entretanto, é igualmente possível que o usuário adquira infraestrutura de cloud 

                                                 
209 “However, with public cloud services, users 'rent' pre-packaged IT resources from providers and then process 
data themselves in self-service fashion, using infrastructure/resources supplied by the provider. Infrastructure 
providers do not actively act as agent processing data for users, but at most passively store data which users 
choose to store on the provider's infrastructure ready for retrieval by the user when needed.16 Such providers 
may be active in maintaining and supporting the infrastructure and environment within which users process their 
data (discussed below), but the data processing is generally performed by users operating the provider’s 
resources on a self-service basis, not by the provider.” (Cloud Computing vs Traditional Outsourcing – Key 
Differences, op.cit. (nota 208), p. 03.)  
210 “With cloud computing, however, the sequence of events and 'direction of travel' are the opposite. Many cloud 
services are pre-packaged standardised commoditised services, which may be built on existing ‘sub-provider’ 
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para a gestão de sua própria nuvem, caso do IaaS. Nessas modalidades, é mais comum a 

celebração de negócios jurídicos sob medida às necessidades dos usuários, fornecendo maior 

grau de controle sobre os dados e maiores possibilidades de customização e controle de acesso 

e interface. 

O Cloud computing se aproxima do Outsourcing quando o fornecimento de serviço é 

bastante específico às necessidades do usuário e a infraestrutura é mantida ou gerida pelo 

próprio usuário, ou mantida e gerida por meio da contratação de empresa que fornece 

infraestrutura e/ou gestão de dados. 

De fato, a grande diferença está no grau de controle de processamento e 

armazenamento dos dados, sendo que no Outsourcing a relação contratual é entabulada de 

forma específica e esmiúça as responsabilidades das partes. Já no Cloud computing, a 

responsabilidade varia com a modalidade de serviço oferecido, note-se, por exemplo, o 

fornecimento de IaaS, no qual se concede maior capacidade de controle aos usuários quanto às 

suas informações, o que não se aplica nos casos de SaaS, por exemplo.211 

O grau de controle se traduz no mundo jurídico em uma distinção cerne entre os 

negócios jurídicos: a extensão da responsabilidade. 

ALESSANDRO MANTELERO, empreendendo uma análise sobre as duas figuras 

contratuais, destaca que o contrato de computação de nuvem tem natureza mista, abrangendo 

características de licença de software e de prestação de serviço. No mesmo sentido, é o contrato 

de Outsourcing, que também consiste em um suporte fático não estanque, mas igualmente 

misto, com o escopo de regular os processos de externalização de serviços, sendo a diferença 

entre os dois contratos o modelo de contratação em si.212 

                                                 
services on the sub-provider’s standard terms. The ‘sub-service’ in turn may be based on other existing services. 
The user chooses the provider and pre-built package that the user thinks best meets its specific processing and 
other needs.” (Cloud Computing vs Traditional Outsourcing – Key Differences, op.cit. (nota 208), p. 03.  
211 “As can be seen from the examples above, cloud services differ. With traditional outsourcing, the user has 
control over its processor, through the contract and its instructions to the processor. With cloud computing, while 
it is commonly thought cloud users lose control, much depends on type of service and exact nature and design of 
individual services. A ‘one size fits all’ approach to cloud is common, but would not be wise, because there are 
significant differences between services.” (Cloud Computing vs Traditional Outsourcing – Key Differences, 
op.cit. (nota 208), p. 04.  
212 Il contratto per l’erogazione alle imprese di servizi di cloud computing, in Contratto e Impresa, nº4-5, 2012, 
pp. 1216-1218, disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=2142050, acesso em julho 2017. 
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Ambos visam, em seus respectivos modelos de contrato, a centralização do serviço, a 

busca de qualidade e a estipulação de parâmetros para o fornecimento do serviço. Entretanto, 

a diferença se evidencia, justamente, quanto ao alcance mais limitado dos contratos de cloud 

computing que se limitam a proporcionar a externalização de recursos estruturais, enquanto o 

Outsourcing consiste, não apenas na externalização, mas também, na organização, 

chamamento e treinamento de pessoal do contratante, disposição não habitual nos contratos de 

computação de nuvem.213 

Quanto ao modelo de contratação, o autor italiano concorda com os autores ingleses ao 

enfatizar a distinção entre ambos os contratos quanto à forma de contratação, destacando a 

forma sob medida e focada do Outsourcing para atuar na gestão de dados específicos do 

contratante, enquanto que no Cloud computing, tem-se a contratação de termos standard, 

destinados a serem aplicados a uma universalidade de sujeitos, relegando seu tratamento sob 

medida dos termos contratuais ao oferecimento de soluções modulares pré-definidas pelo 

respectivo provedor.214 Dessa constatação, o autor italiano destaca que os contratos de 

Outsourcing tem por elemento essencial a contratação por tempo e modo definidos, de forma 

que a resilição do contrato ensejará a responsabilização contratual da parte que exercer 

                                                 
213 “Le divergenze rispetto ai modelli contrattuali che regolamentano i processi di outsourcing sono invece in 
primo luogo riscontrabili nel fatto che mediante quest’ultimi non si realizza solamente un’esternalizzazione delle 
risorse strutturali, ma anche delle c.d. risorse umane, come dimostrato dall’esistenza di una fase di formazione 
del personale, posta in essere direttamente presso l’outsourcee ad opera di dipendenti qualificati dell’outsourcer, 
o dalla creazione di team di raccordo fra le due aziende. Analoghe soluzioni organizzative si riscontrano invece 
con difficoltà e sono comunque fortemente ridotte nei servizi di cloud computing, laddove simili esigenze risultano 
minimizzate dalla netta prevalenza dei profili inerenti l’organizzazione di mezzi e strutture rispetto alla dotazione 
di personale.” (Il contratto per l’erogazione alle imprese di servizi di cloud computing, op.cit (nota 212), pp. 
1218.  
214 “Tale distinzione nel modello di offerta è poi destinata a riverberarsi sul piano contrattuale, sin dalla fase che 
precede la stipulazione dell’accordo, necessariamente più lunga ed articolata nel caso dell’outsurcing, al fine di 
conseguire una precisa personalizzazione del servizio, mentre più breve nei casi in esame, in ragione della 
standardizzazione delle prestazioni. A mutare è anche la dinamica negoziale, poiché i prodotti cloud vengono 
disciplinati attraverso contratti standard connotati da una assai limitata negoziabilità delle clausole e senza che 
si preveda un’eventuale rinegoziazione delle stesse, diversamente da quanto accade nelle ipotesi di outsourcing 
in cui, in virtù della personalizzazione del servizio e della forza contrattuale dell’outsourcer, si opera in senso 
opposto. Per la complessità dell’operazione, l’outsourcing si presenta infatti come un accordo destinato a durare 
nel tempo e per questo può rendersi opportuna una rimodulazione degli impegni assunti dalle parti in funzione 
dei risultati conseguiti e delle necessità contingenti. Diversamente, nel caso del cloud computing, il servizio può 
essere prestato in maniera analoga a più soggetti che, salvo i problemi di interoperabilità e di lock-in di mercato, 
possono decidere di interrompere la fruizione di quanto loro offerto da un cloud provider per godere di analoghi 
servizi, in tempi assai rapidi, ad opera di altri. Ad essere migrati non sono infatti strutture produttive e 
manodopera, ma “più leggere” informazioni digitalizzate.” (Il contratto per l’erogazione alle imprese di servizi 
di cloud computing, op.cit. (nota 212), p. 1219).  
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respetiva faculdade. Já no caso do cloud computing, o serviço é oferecido sob a forma on 

demand, modalidade de serviço que já foi objeto de análise no tópico anterior, de forma que se 

o contratante não deseja utilizar de determinando recurso posto à disposição, ou mesmo não 

deseja mais contratar o serviço, basta não mais acessá-lo ou deixar de fazer o respectivo 

pagamento de prestação, se for contratado de forma onerosa, ou ainda solicitar seu 

cancelamento, tudo sem a incidência de quaisquer cláusulas que façam incidir responsabilidade 

contratual pela resilição.215 

O autor italiano, ao arremate, faz uma curiosa análise de poderes contratuais, 

explicitando uma elementar distinção entre o Outsourcing e o Cloud computing: a assimetria 

de poderes entre os contratantes, concluindo que, nos serviços de computação de nuvem, há 

uma assimetria de poderes em favor do fornecedor do serviço, sendo este o detentor do 

completo conhecimento da tecnologia oferecida, o que propicia a imposição de cláusulas 

contratuais unilaterais permitindo, por exemplo, flutuações no oferecimento dos serviços, 

descontinuação de serviços sem aviso prévio, oferecimento e disponibilização de serviços não 

requisitados. Serviços esses que, no Outsourcing, estão “amarrados” aos termos do contrato e, 

principalmente, à requisição do contratante. 

Assim, no contrato de Outsourcing, os poderes contratuais estão mais equilibrados, 

proporcionando uma centralização das faculdades contratuais e do oferecimento de serviços 

ao contratante e não ao fornecedor, que deve atuar nos termos do contrato de prestação de 

serviços, mas no limite do negócio jurídico de mandato conferido pelo contratante ao provedor 

do serviço para o processamento e armazenamento de dados.216 

Referida constatação quanto às assimetrias contratuais como elemento cerne na 

diferença entre os contratos de Outsourcing e Cloud computing é de grande interesse na 

doutrina brasileira, pois essa assimetria será relevante para se definir a legislação a incidir sobre 

o negócio jurídico entabulado, se o microssistema protetivo do Código de Defesa do 

                                                 
215 Il contratto per l’erogazione alle imprese di servizi di cloud computing, op.cit. (nota 212), pp. 1219-1220. 
216 “Rispetto allo sviluppo del rapporto contrattuale nel tempo, va però osservato come nei servizi di cloud 
computing la maggior asimmetria di forza esistente in favore del fornitore, unita al ruolo assunto in termini di 
conoscenza tecnologica, permetta a quest’ultimo di imporre specifiche clausole contrattuali volte a consentire 
allo stesso, in maniera unilaterale, variazioni del servizio offerto o l’introduzione di innovazioni. Nei contratti 
riguardanti i processi di outsourcing tali mutamenti derivano invece solitamente dalle richieste dell’outsourcer 
e non da un’iniziativa del fornitore.” (Il contratto per l’erogazione alle imprese di servizi di cloud computing, 
op.cit. (nota 212), p. 1219.)  
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Consumidor, se o Código Civil, devendo ser posto em destaque que a mudança na forma da 

prestação de serviços e a mudança nas faculdades contratuais poderá resultar na diferente 

tipificação do contrato como Outsourcing ou como Cloud computing. 

Tipificação essa que, igualmente, conferirá eficácia ou não, aos termos e condições dos 

contratos de computação de nuvem que serão a seguir estudados. 

 

 

3.5.1.1 RESPONSABILIDADE E CADEIA CONTRATUAL 

 

 Destaca a doutrina italiana a peculiar cadeia contratual do Outsourcing que, de fato, é 

também uma semelhança com a computação de nuvem: o coligamento contratual.  

O que se observa é uma maior complexidade das operações econômicas subjacentes 

aos negócios jurídicos contratuais, criando novas figuras negociais adaptadas às novas 

exigências econômicas advindas da própria revolução dos métodos de produção e meios de 

transporte, culminando com uma intensa massificação das relações contratuais acompanhada 

de sua internacionalização. Exemplo são os contratos internacionais celebrados pelas empresas 

multinacionais, ou mesmo contratos celebrados em âmbito nacional mas que criam verdadeiras 

associações econômicas pautadas no conceito do just in time, buscando eliminação de estoques 

e a maior eficiência das cadeias de fornecimento para os consumidores em escala nacional.217 

Dissertando sobre a origem da coligação contratual, RICARDO LORENZETTI exemplifica 

com a metáfora do merceeiro (metáfora del amacenero), os antigos mercadores compravam 

os produtos diretamente dos produtores locais, depois os revendiam para a comunidade local. 

Tratavam-se de produtos de escassa elaboração, mas que eram feitos em grande quantidade. 

Com a maior elaboração dos bens vendidos, e consequente maior valor agregado, os 

comerciantes locais passaram a buscar tais produtos nas regiões produtoras, ou seja, aumentou-

se a distância entre o efetivo vendedor dos produtos para os consumidores e os produtores dos 

mesmos. Dessa forma, o comerciante local passou a negociar com outros comerciantes o envio 

de mercadorias produzidas em suas respectivas regiões, de forma que se criou uma verdadeira 

                                                 
217 E. TAKEMI KATAOKA, A Coligação Contratual, 1ªed., Rio de Janeiro, Lumen Iuris, 2008, pp. 43-48. 
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cadeia de contratos, ao que o autor chamou de “metáfora de la cadena”, meio pelo qual se 

pode entender como uma minoria de comerciantes pode vender produtos de alto valor agregado 

para uma maioria de consumidores.218 

Primeira conclusão a ser tirada seria que a coligação contratual é fruto da dinamização 

das operações econômicas, ou seja, uma operação econômica específica não necessariamente 

se resume a celebração de apenas um instrumento contratual unitário, mas sim vários, de forma 

que dificilmente os contratos, hoje, são celebrados de forma isolada, sempre vinculando seus 

termos a outro instrumento previamente celebrado ou não. 

Comum que diante da hipótese de operações econômicas mais complexas se cogite 

relações interempresariais, caso de realização de uma grande obra de infraestrutura que 

demanda a celebração de numerosos instrumentos contratuais de fornecimento de materiais, 

financiamento junto a instituições financeiras, celebração de contratos securitários e etc. Ou, 

tal como no caso em análise, quando da prestação de um sistema informático ou um sistema 

de Outsourcing. Observe-se que todos esses contratos apenas foram celebrados entre pessoas 

jurídicas, tendo por base apenas uma única operação econômica subjacente: a construção de 

algo, seja de uma represa, seja de um sistema informático. Mesmo caso dos contratos de 

distribuição de combustíveis, comodato de equipamentos e franquias.219 

Para GUIDO ALPA os contratos coligados são aqueles cujas partes, no exercício de sua 

autonomia negocial, celebram contratos de naturezas diversas, no mesmo contexto ou não, 

caracterizando-se cada qual em função de sua singular causa contratual220, sempre conservando 

                                                 
218 RICARDO LORENZETTI, destaca que há diferentes modalidades de contratos coligados, que poderão ser verticais 
ou em rede. Na hipótese de rede, o que se observa não é, a exemplo da coligação vertical, uma multiplicidade de 
intermediaries fornecedores, mas sim uma multiplicidade de produtores dos bens, ao que foi chamado pelo autor 
de “metáfora da rede” ou “metafora de la rede”, na qual não há uma linearidade tal qual na coligação vertical, 
mas sim simultaneidade, um mesmo produtor fornece para vários outros fornecedores de forma simultânea. 
Exemplifica com as empresas de Shopping Center, que celebram numerosos contratos de locação simultaneos 
dentro de um mesmo negócio.  (Redes Contractuales: conceptualización jurídica, relaciones internas de 
colaboración, efectos frente a terceros, RDC, v. 28, outubro de 1998, pp. 23 e ss.) 
219 F. P. CRESCENZO MARINO, Contratos Coligados no Direito Brasileiro, 1ªed., São Paulo, Saraiva, 2009, pp. 
02.  
220 Conceitua-se Causa contratual como o escopo do negócio jurídico celebrado. Na compra e venda de um 
automóvel, a causa é a troca da coisa pelo preço, nos contratos de trabalho o escopo é a troca da atividade 
laborativa pela remuneração proporcional. Configura-se causa, portanto, a função econômica do negócio 
adimplido. Logo, na compra e venda, a causa é a operação econômica em si, ou seja, a própria troca entre bem e 
preço. Vale destacar que causa não se confunde com motivo, a última projeta-se apenas no plano psicológico dos 
contratantes, ou as circunstâncias objetivas que induzem o sujeito ao negócio, exemplifica GUIDO ALPA, 
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sua autonomia e submetidos cada qual as suas próprias disposições, entretanto, tais contratos 

apresentam-se projetados um sobre os outros de forma funcional e teleológica, gerando uma 

relação de recíproca dependência221, de forma que os efeitos de um afetarão de modo 

condicional a validade e eficácia do outro contrato.222 

Para o autor, a coligação contratual traz problemas de três ordens: a primeira seria a 

disciplina aplicável aos contratos coligados quando as partes não a tenham convencionado. 

Nessa hipótese, para GUIDO ALPA, a disciplina que rege um dos contratos não poderá ser 

aplicada ao outro, devendo cada contrato manter-se autônomo, sendo lhes inerentes as 

disciplinas legais respectivas de seu tipo contratual. Uma segunda ordem de problemas estaria 

na validade das cláusulas insertas nos contratos coligados, sendo possível que uma cláusula 

prevista em um dos contratos torne inválida outra cláusula prevista regularmente no outro 

contrato coligado. Uma terceira ordem de problemas seria o efetivo relacionamento entre os 

contratos, que seria resolvido com a aplicação do brocardo simul stabunt simul cadente.223 

 Importante essa breve digressão a respeito das coligações contratuais e sobre a 

incidência de qual regime jurídico irá incidir sobre os negócios jurídicos concatenados, 

comportando-se a coligação de forma peculiar na hipótese dos contratos de cloud computing. 

 Como aqui já foi destacado, os contratos de cloud computing comportam três 

modalidades de fornecedores: de plataforma, de infraestrutura e de software, sendo importante 

destacar que nem sempre o provedor do software será, ele próprio, o detentor da infraestrutura, 

                                                 
novamente, com a compra e venda de um automóvel, o vendedor intenta a venda para que o preço lhe sirva para 
a aquisição de uma casa. Observe-se que os motivos são vários que levam os contratantes ao negócio, sendo 
razões estranhas à causa do contrato, ressalte-se que a legislação brasileira e italiana adotam o princípio da 
irrelevância dos motivos (Corso di Diritto Contrattuale, 1ªed., Padova, Cedam, 2006, pp. 47-48).  A doutrina 
mais moderna entende a causa, hoje, como o fundamento econômico inerente ao contrato, sendo inerente a causa 
não só o escopo econômico mas também as expectativas objetivas que os contratantes nutrem do adimplemento 
regular do contrato, hoje chamado de princípio da confiança, lídimo desdobramento da boa fé. 
221 A respeito, há uma pequena dissonância de GUIDO ALPA com ORLANDO GOMES. Observa-se que para o autor 
italiano a coligação sempre implicará em uma relação recíproca de dependência entre os instrumentos firmados. 
Já ORLANDO GOMES afirma que a dependência poderá ser tanto recíproca quanto unilateral, sendo unilateral 
aquela na qual um contrato encontra-se submetido aos efeitos do primeiro, subordinando-se o segundo contrato 
na sua existência e validade, enquanto em uma relação recíproca a causa de um contrato estaria na celebração do 
outro e vice versa. O. GOMES, A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO (atualizador), F.P. CRESCENZO MARINO (atualizador), 
Contratos, 26ªed., Rio de Janeiro, Forense, 2009, pp. 122. 
222 Corso di Diritto Contrattuale, op. cit. (nota 220), pp. 61. 
223 Corso di Diritto Contrattuale, op. cit (nota 222), pp. 61-62.  
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que normalmente pode ser, ou monopolizada pelo estado, ou está nas mãos de determinadas 

empresas, como os conglomerados da Amazon e IBM. 

 Dessa forma, o eventual defeito na prestação do serviço de armazenamento dos data 

centers, necessariamente, gera um consequente mal funcionamento na plataforma que o acessa 

e no software, que permite a interface do usuário para acessar o data center. Note-se que o 

software, em si, não tem um defeito intrínseco, mas sim a cadeia de fornecimento do qual o 

mesmo se aproveita. Caso de um mal funcionamento dos servidores do aplicativo google maps 

que inviabiliza que os aplicativos/softwares mobile que utilizam de suas informações 

armazenadas retornem as rotas pedidas pelos usuários. 224 

 Essa semelhança é imprescindível para se apurar a responsabilização e apuração de 

inadimplementos contratuais, e é elemento essencial para se diferenciar o Outsourcing do 

Cloud Computing. 

 Para a doutrina italiana, os contratos de Outsourcing têm natureza mista225 pois, em um 

mesmo contrato, abrangem diferentes modalidades de prestação de serviço. Tal é o contrato de 

                                                 
224 “La qualificazione del contrato di fornitura di sistema informatico come contratto unitario misto produce 
immediantamente delle conseguenze rilevanti in caso di vizio incidente sul regolamento pattizio. In questo 
assentto contrattuale, fondato su di um único documento negoziale, le pattuizioni sono, rispetto ala técnica del 
colegamento negoziale, ancor di più conbinate e fuse tra di loro. Nel contratto misto, infatti, le prestazioni 
riconducibili a più e diversi schemi contrattuali sono fra loro unite in modo inscindibile e la mancata esecuzione 
di uma di esse ammette in modo pressochè automatico il rimedio della risoluzione dell’interno rapporto 
negoziale. Ad esempio, il mancato funzionamento del software che avrebbe dovuto gonervare il sistema 
informatico si ripercuote immediatamente sul funzionamento delle apparecchiature che non sono in grado di 
operare e di effettuare le funciozi per cui sono state dedicate. Allo stesso modo, l’errata progettazione sistema 
stesso produce effetti invalidanti su tutte le antre prestazioni contenute nel regolamento pattizio, che non possono 
più essere eseguite.” (I Contratti Relativi ai sistemi informatici, op. cit. (nota 204), pp. 369-370) 
225 Interessante trazer a baila crítica feita por GUIDO ALPA, para o qual o conceito de contrato coligado é 
juridicamente vazio, sendo correto a utilização do termo contrato misto, tal como aqui evidenciado pela doutrina 
italiana citada, destacando que o conceito de coligação seria de natureza eminentemente econômica dos contratos. 
GUIDO ALPA completa sua crítica citando a jurisprudência italiana que faria enorme esforço para criar uma teoria 
de contratos coligados, mas que ao final resolveria as principais contendas com base na equidade e aplicação de 
princípios gerais dos contratos no caso a caso, não enfrentando a questão da unidade de contratos ou sua 
pluralidade, faltando objetividade no tratamento da matéria (“In altri termini, la questione dell’unità o pluralità 
dei contratti non sempre assurge a vera e própria ragione dela decisione; il più delle volte costituisce invece 
materia di um obiter, quasi un omaggio rituale alla tradizione, uno schermo dietro il quale risolvere le 
controversie sulla base di criteri sostanzialmente equitativi e perciò difficilmente controllabilli. L’impiego diretto 
di argomentazioni di tipo oggetivo darebbe invece al regionamento giuridico maggior trasparenza e certezza”. 
(Corso di Diritto Contrattuale, op. cit (nota 220), pp. 62.) Para ANTUNES VARELA, os contratos mistos 
comportam três espécies: quando a prestação global de uma das partes consiste, intrinsecamente, em uma 
prestação de natureza dúplice, misturando diferentes tipos contratuais, enquanto a contraprestação seria 
eminentemente unitária, a esses tipos de contratos mistos são chamados de contratos combinados. Outra 
modalidade seria aquela na qual o contratante obriga-se a uma prestação, e a contraprestação respectiva seria de 
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Cloud Computing, exceto que neste último, referido fato, devido seus termos standard, não 

estão explícitos. 

 De fato, quando da hipótese de algum problema no fornecimento de algum contrato 

coligado, indubitável o dano reflexo sobre o chamado sistema informático, devendo a 

responsabilidade ser do administrador do sistema que o organizou e o balanceou para atender 

as necessidades do usuário: 

Ora, le cause del malfunzionamento o della incapicità del sistema informatico 

di compiere le operazioni previste possono essere diverse tra loro: possono 

rinvenirsi nella errata progettazione del sistema, cioè nella inesatta 

valutazione técnica in ordine alle necessità specifiche dell’utente o nella 

sbagliata selezione delle apparecchiature hardware e dei programmi software 

impiegati che non si rivelato sucessivamente idonei allo scopo desiderato; i 

malfunzionamenti, inoltre, possono essere causati da guasti delle 

apparechiature informatiche o da errori di programmazione che inficiano uno 

o più software impiegati. 

In questi casi, la responsabiulità dell’insuccesso in ordine alle funzionalità 

del sistema informatico è imputabile al suggeto fornitore, che non ha 

corretamente eseguito la prestazione richiestagli dal proprio utente. Ciò si 

spiega perchè il soggeto fornitore del sistema agisce com ampi margini di 

autonomia técnica ed organizativa ed há l’onere di verificare e garantire 

sempre la perfetta funzionalità dell’interno apparato.226 

 

 Interessante que aqui o fornecedor e organizador se responsabiliza pela integridade do 

sistema informático prestado ao usuário, ainda que o defeito seja derivado de contratos 

coligados, exemplo seria a celebração de um Outsourcing que envolva o fornecimento de 

nuvem por provedor terceiro, por exemplo. No caso de problemas na transmissão de dados do 

provedor, imprescindível que o organizador do sistema assegure a ativação de sistemas de 

                                                 
natureza diversa da primeira, exemplo seria do aperfeiçoamento da cessão de uma habitação de uma parte a outra 
em contraprestação a mesma oferece a prestação de determinado serviço ao cedente, esse é o chamado contrato 
misto duplo. Por fim, há a modalidade na qual a celebração de um contrato serve de meio ou instrumento para a 
celebração de outro contrato, o exemplo é da doação mista ou do leasing, esses seriam os contratos mistos em 
sentido estrito. (Das Obrigações em Geral, op. cit. (nota 40) pp. 285-287). 
226 I Contratti Relativi ai sistemi informatici, op. cit. (nota 204), pp. 370-371. 
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reserva que assegurem o fornecimento do serviço. Trata-se de lídimo fortuito interno que deve 

ser previsto pelo fornecedor da atividade. 

 Destaca a doutrina que o organizador do sistema estará isento de responsabilidade nas 

hipóteses de fortuito externo, corporificado nos casos cujo nexo de causalidade não está 

efetivamente conexo ou software empregado ou ao hardware. São as hipóteses de 

descontinuidade do sinal fornecido pela rede de transmissão de dados, atribuída a falha ao 

fornecedor da rede, terceiro na relação contratual, ou mesmo ao provedor. 

 Aqui importante uma ressalva, o escritor italiano afirma que configurar-se-ia fortuito 

externo na hipótese de problemas quanto ao fornecimento do serviço por terceiros, incluídos 

aqui o operador de rede ou o próprio provedor, provedor esse do sinal da rede, não devendo se 

confundir com os provedores de computação de nuvem, visto que esses encontram-se na cadeia 

contratual de forma direta.227 

 

  

3.5.2 TERMOS E CONDIÇÕES 

 

Sobre o tema KATE MATHEWS HUNT faz uma curiosa observação sobre os termos e 

condições do software Apple iTunes, observando que o mesmo dispõe de 19.972 palavras, 

enquanto o conto Macbeth de Shakespeare teria apenas pouco mais, totalizando 20.000 

palavras. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro dispõe de 9.913 palavras.228 

SIMON BRADSHAW, CHRISTOPHER MILLARD E IAN WALDEN empreenderam relevante 

trabalho sobre os termos e condições dos contratos de Cloud computing (Terms of Service ou 

ToS), destacando que os termos dos contratos de nuvem são padronizados, com algumas 

exceções quando o fornecimento de nuvem e tratamento de dados é muito específico ao 

usuário. 

                                                 
227 I Contratti Relativi ai sistemi informatici, op. cit. (nota 204), p. 371. 
228 “Apple iTunes terms and conditions are 19,972 words long, almost 2000 words longer than Shakespeare's 
Macbeth. IDG report that the median terms and conditions word count for the top 75 US websites is 2,514,170 
with facebook at 11,195, LinkedIn at 7,294, twitter on 3486 and Googleþ on 1691.171 Length itself is inherently 
off-putting to consumers, and may even constitute a factor in finding a contract term to be unfair according to 
recent UK authority.” (CloudConsumer: contracts, codes & the law, in Computer Law & Security Review nº 31, 
Elsevier, 2015, disponível em www.sciencedirect.com, acesso em maio de 2016, pp. 461-462). 
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Os estudos coordenados pela universidade de Queen Mary identificaram vinte tipos de 

contratos de computação de nuvem, todos preocupados em adequadamente caracterizar os 

tipos de serviços ofertados e o público alvo, além de ressaltar as potencialidades e o histórico 

comercial do provedor do serviço.229 

Os serviços oferecidos foram de natureza bastante variada, indo muito além do simples 

armazenamento de dados. Muitos oferecem ferramentas para edição colaborativa de 

documentos, outros oferecem armazenamento para que o usuário possa rodar seu próprio 

software, serviços de e-mail, redes sociais, virtualização de computadores, edição de 

documentos, pagamentos (Pay Pal), serviços de backup ou armazenamento de imagens 

apenas.230 

Primeiro detalhe analisado foi a remuneração ou não pelo serviço.  

A remuneração, per se, não é um elemento cerne da prestação do serviço da 

computação de nuvem, sendo, inclusive, mais comum os serviços gratuitos. Todavia, bem 

observaram ou autores que os termos contratuais passam a ser diferentes e alguns, inclusive, 

negociáveis, quando a prestação do serviço torna-se remunerada, não sendo incomum o 

oferecimento do chamado período de teste, que depois é convertido em um contrato 

convencional remunerado. 

Essencial e curioso observar que a remuneração da nuvem é praticamente um elemento 

diferenciador de público alvo:  

Nonetheless, one can observe a distinction between the ToS of cloud services 
that are offered as a paid utility service, and those provided on an at least 
notionally free or low-cost, flat-rate basis. The former typically include IaaS 
infrastructure provision, as exemplified by Amazon Web Services’ EC2 and 
S3 products. The latter are typically directed at consumers and offer services 
such as email, file storage, or content hosting.231 

  

Os autores destacam que serviços de e-mail, armazenamento de dados convencionais e 

conteúdo (SaaS) são normalmente oferecidos na forma gratuita ou mediante preços baixos e 

                                                 
229 Standard Contracts for Cloud Services, in C. MILLARD (coord.), Cloud Computing Law, Oxford University 
Press, 2013, pp. 125-127. 
230 Standard Contracts for Cloud Services, op. cit. (nota 229), pp. 127-137. 
231 Standard Contracts for Cloud Services, op. cit. (nota 229), p. 139. 
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utilizados por consumidores pessoas físicas. Já os serviços remunerados, incluem as ofertas de 

SaaS, bem como IaaS e PaaS, as quais são direcionados para usuários mais específicos. 

A duração dos contratos também é peculiar, normalmente os contratos gratuitos são 

celebrados por tempo indeterminado, cabendo o manejo da faculdade de resilir o mesmo às 

partes.232 Contratos remunerados igualmente dispõem dessa cláusula, não sendo a gratuidade 

um elemento essencial para sua existência, sendo que nos serviços pagos, a ausência de 

pagamento implica em inadimplemento do contrato, existindo rol com causas de 

inadimplemento, sendo o mais comum, a falta da contraprestação pelo serviço. Já nos serviços 

gratuitos, há hipóteses de resolução do contrato nos casos de contas inativas.233 

Os autores destacam que os contratos, no período de 2010 para 2013, passaram a 

incorporar cláusulas de resolução imediata do contrato, sem aviso prévio do usuário após o 

transcurso de um tempo de inatividade. 

Quanto a lei é aplicável, normal que se indique aquela do domicílio do provedor do 

serviço, observando os autores que as jurisdições mais aplicadas foram a dos Estados Unidos 

(especificamente do Estado correspondente), da Inglaterra e da União Europeia. Já a jurisdição, 

será aquela compatível com os termos e condições do contrato, mas os próprios termos e 

condições têm previsto que referidas cláusulas são afastáveis na hipótese de relações de 

consumo, tais como as cláusulas que determinam a arbitragem. 

Ainda, existem cláusulas que impõem limites temporais para a propositura de ações em 

face dos provedores pelos usuários, evidentemente que referidas cláusulas são ineficazes em 

vários países por afrontarem o ordenamento jurídico, sendo o Brasil e a União Europeia 

hipóteses desses casos. 

Os contratos de cloud computing e softwares, no geral, trazem cláusulas que a doutrina 

americana chama de “Acceptable use”.  

O “uso aceitável”234, aqui, é o uso de acordo com os fins do contrato. Para os autores, 

é uma forma de proteger os provedores do uso indevido das ferramentas disponibilizadas ao 

usuário, sendo elas o uso do serviço para o envio de spams, fraude, invasão de outros sistemas, 

                                                 
232 Standard Contracts for Cloud Services, op. cit. (nota 229), pp. 140-141. 
233 Standard Contracts for Cloud Services, op. cit. (nota 229), p. 142. 
234 Standard Contracts for Cloud Services, op. cit. (nota 229), p. 78-79. 
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armazenamento de conteúdo ilícito, difamatório ou que promova, ou incite discriminação e 

ódio. Além, os autores observaram cláusulas bastante peculiares dos provedores cujo domicílio 

eram os Estados Unidos, abrangendo vedações ao armazenamento de matérias que possam ser 

utilizadas para o projeto de armas de destruição em massa ou sirvam para o armazenamento de 

dados de países incluídos no chamado “eixo do mal”, como Cuba, Irã e Coréia do Norte. 

O uso aceitável foi expressamente enfrentado pela Alta Corte Inglesa de Justiça no caso 

Overy v. PayPal (Europe) Ltd, que, muito além de discutir o que seria o uso aceitável, o fez 

diante do conceito de cláusulas abusivas, discutindo, inclusive se seria o caso de aplicação da 

legislação protetiva do consumo. 

No caso, o sr. Alfred Overy, o autor da demanda, decidiu vender sua casa oferecendo-

a como um prêmio em uma competição, divulgando a mesma em um website. Os candidatos 

que quisessem participar dessa competição deveriam se cadastrar no site, pagando sua entrada 

com suas contas Paypal a serem creditadas em favor do sr. Alfred. Entretanto, o autor, no 

momento de abrir sua conta para receber os pagamentos da competição feitos pelos candidatos, 

abriu junto ao Paypal uma conta Paypal para negócios, informando que receberia em sua conta 

rendimentos advindos de um negócio de fotografia, e não de uma competição. 

Analisando o fluxo de dados, o Paypal decidiu pela suspensão e consequente 

encerramento da conta do sr. Alfred Overy, sob a suspeita de que as informações fornecidas 

estariam em desacordo com a natureza alegada pelo autor. O usuário propôs demanda 

indenizatória informando que a venda de sua casa restou prejudicada com o encerramento 

fulminante de sua conta, frustrando a competição que havia organizado. 

No primeiro grau, restou assentado que houve, sim, a violação aos termos de uso das 

contas do Paypal, remetendo-se à Alta Corte a discussão a respeito da existência ou não de 

cláusulas abusivas quanto à suspensão imediata do serviço, a luz da legislação inglesa do 

UTCCR (Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations), alegando o autor tratar-se de 

cláusula abusiva. 

A Corte Inglesa afastou a caracterização do sr. Overy como consumidor, visto que se 

apresentou ao Paypal como um empresário, assinando como tal o acordo para a criação da 

conta virtual para seu negócio de fotografia, mas igualmente, a utilizando para a competição, 

sem informar o Paypal a respeito. 
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A Corte Inglesa, todavia, entendeu que a suspensão imediata de serviços poderia 

caracterizar ofensa à UTCCR, mas, na hipótese, a discussão restou prejudicada pela ausência 

de caracterização do usuário como consumidor, incidindo à espécie a UCTA (Unfair Contract 

Terms Act) que disciplina e impõe limites à responsabilidade contratual nos casos de 

negligência ou outras formas de violação aos deveres contratuais. 

O caso tornou-se um paradigma, pois considerou que, na hipótese de um usuário 

contratar um serviço online de armazenamento e processamento de dados, como o Paypal, e 

utilizá-lo para fins de consumo e fins empresariais, não restaria caracterizada a relação de 

consumo e as cláusulas permaneceriam em vigor, restando autorizada a suspensão do serviço 

na forma ocorrida.235 

 

 

3.5.3. ANÁLISE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 
3.5.3.1. O ARMAZENAMENTO E O TRATAMENTO DE DADOS 

 

Elemento essencial nos contratos de Cloud computing são justamente os deveres de 

guarda com relação aos dados armazenados e tratados pelo provedor da nuvem.  

SIMON BRADSHAW, CHRISTOPHER MILLARD E IAN WALDEN, ao realizarem um 

levantamento das cláusulas constantes nos termos e condições dos contratos de computação de 

nuvem, observaram que os provedores não se responsabilizam pelos dados que lhes são 

entregues, constando os estudos empíricos do grupo de pesquisa que provedores conhecidos, 

como Amazon e Microsoft, utilizam-se da expressão “best efforts” quanto à sua obrigação de 

guarda de dados, chegando a afirmar que cabe ao usuário a criptografia dos dados armazenados 

e, na hipótese de perda de dados, a manutenção dos backups.236 

                                                 
235 A decisão foi comentada pelo escritório de advocacia inglês Allen & Overy que a apontou como um paradigma 
para a celebração de contratos de computação de nuvem para usuários convencionais, mas que utilizam o serviço 
para fins empresariais e de consumo, reforçando a corte a eficácia dos termos e condições dos contratos 
celebrados, disponível em http://www.allenovery.com/publications/en-gb/Pages/High-Court-clarifies-the-scope-
of-consumers-for-the-purpose-of-the-Unfair-Terms-in-Consumer-Contracts-Regulations-1999.aspx, acesso em 
14 de novembro de 2017. 
236 Standard Contracts for Cloud Services, op. cit. (nota 229), pp. 80-82. 
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No mesmo sentido, a análise do serviço de cloud computing oferecido pela Microsoft, 

aqui já mencionado como Microsoft Azure, conclui que o serviço não se compromete em 

proteger os dados, mas sim, tomar as medidas mais severas para a proteção dos dados, mas em 

momento nenhum assume, de forma expressa, a responsabilidade pelos dados armazenados.237 

Empreendendo uma análise aos termos e condições do serviço gerais da Microsoft 

Brasil, igualmente se observou que o provedor não se responsabiliza pela integridade do 

conteúdo armazenado.238 Outro serviço de computação de nuvem conhecido no Brasil é aquele 

fornecido pelo Dropbox, o qual é claro com relação à exclusão de responsabilidade pela perda 

de dados239.  

Entretanto, interessante observar que o Dropbox, em momento algum assegura que os 

dados armazenados não podem vazar, de fato, ele apenas destaca os trabalhos desenvolvidos 

para a segurança dos dados, e traz uma série de recomendações ao usuário, de forma que cria, 

de forma velada, uma corresponsabilidade no caso de vazamento de dados. 

                                                 
237 No próprio site do Microsoft Azure Brasil, quando se questiona a respeito do tratamento e armazenamento de 
dados, o mesmo remete o usuário brasileiro para o site americano e e informa, in verbis: “Microsoft business 
cloud services take strong measures to help protect your customer data from inappropriate access or use by 
unauthorized persons. This includes restricting access by Microsoft personnel and subcontractors, and carefully 
defining requirements for responding to government requests for customer data. However, you can access your 
own customer data at any time and for any reason.” (termos e condições disponíveis no site 
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/who-can-access-your-data-and-on-what-terms , acesso em 
14 de novembro de 2017). 
238 Tal restrição consta da cláusula 2ª, item “a”: “2. Seu Conteúdo. Muitos dos nossos Serviços permitem que 
você armazene ou compartilhe Seu Conteúdo ou receba material de outras pessoas. Nós não requereremos judicial 
ou extrajudicialmente a propriedade do Seu Conteúdo. Seu Conteúdo permanece Seu Conteúdo e é responsável 
por ele. a. Quando você compartilha Seu Conteúdo com outras pessoas, você entende que elas poderão ser capazes 
de, mundialmente, usar, salvar, registrar, reproduzir, difundir, transmitir, exibir (e no HealthVault excluir) Seu 
Conteúdo sem compensá-lo. Se você não desejar que outras pessoas tenham essa permissão, não use os Serviços 
para compartilhar Seu Conteúdo. Você declara e garante que, durante a vigência destes Termos, você tem e (e 
terá) todos os direitos necessários para que Seu Conteúdo seja carregado, armazenado ou compartilhado em ou 
por meio dos Serviços e que a coleta, o uso e a retenção do Seu Conteúdo não violará nenhuma Lei ou direito de 
outras pessoas. A Microsoft não possui, controla, verifica, paga por, endossa ou de outra forma assume nenhuma 
responsabilidade em relação ao Seu Conteúdo e não pode ser responsável por Seu Conteúdo nem pelo material 
que outras pessoas carregam, armazenam ou compartilham usando os Serviços.” (Termos e Condições disponíveis 
em https://www.microsoft.com/pt-br/servicesagreement/ , acesso em 14 de novembro de 2017). 
239 “Em países em que exclusões ou limitações de responsabilidade são permitidas, o dropbox, suas afiliadas, 
fornecedores ou distribuidores não serão responsabilizados por: i quaisquer danos indiretos, especiais, incidentais, 
punitivos, exemplares ou consequentes, ou ii. por qualquer perda de uso, dados, negócios ou lucros, 
independentemente de teoria jurídica.” (Termos e condições disponíveis em 
https://www.dropbox.com/pt_BR/privacy#terms, acesso em 14 de novembro de 2017). 
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À idêntica conclusão chegaram os pesquisadores de Queen Mary, que observaram o 

quão evasivo são os termos e condições dos provedores de cloud computing, que apenas 

ressaltam suas potencialidades de segurança, mas não asseguram de forma clara seu dever de 

guarda dos dados.240 Observando, ainda, que muitos provedores oferecem segurança adicional 

aos dados nos pacotes de armazenamento remunerados. 

Por fim, quando a relação contratual se encerra, permanece uma questão: o que ocorre 

com os dados armazenados na nuvem? Duas questões surgem: o usuário pode acessar os dados 

após o encerramento do contrato? O que garante que os dados armazenados, efetivamente, 

serão apagados após seu uso? 

Em análise empírica conduzida pelos pesquisadores, constatou-se que os provedores 

de cloud computing oferecem três alternativas: alguns provedores conferem 30 dias de garantia 

de acesso aos dados depois do encerramento do contrato. Após tal período, os dados seriam 

deletados. Nas hipóteses de inadimplemento, o encerramento dos dados pode dar-se 

imediatamente. Outro grupo de provedores opta por excluir os dados imediatamente quando 

do encerramento do contrato. Uma terceira alternativa é híbrida, na qual os termos de uso e 

serviço afirmam que o provedor não está obrigado a manter os dados do usuário após a extinção 

do vínculo contratual, mas não menciona, necessariamente, a necessidade de se deletar os 

arquivos. O Facebook seria o mais peculiar, no qual há a opção, inclusive, de manutenção de 

dados de usuário falecido, ao que o Facebook chama de “solicitação de memorial”.241 Ainda, 

os autores observaram que alguns serviços de cloud computing, caso do Paypal, oferecem ao 

usuário a possibilidade dos dados permanecerem armazenados, com a utilização de serviços 

limitada, por vários anos, restringindo-se ao serviço de armazenamento, apenas, após o 

encerramento da conta.242 

Uma grande questão jurídica que cerca os contratos de cloud computing seria o local 

em que os dados são armazenados, de forma que o acesso aos dados pode dar-se no Brasil, mas 

                                                 
240 Standard Contracts for Cloud Services, op. cit. (nota 229), p. 81. 
241 Nos termos do Facebook, uma solicitação de memorial consiste que o perfil do falecido seja mantido na rede 
sob a administração de um contato herdeiro que será indicado como efetivo proprietário da conta, mas com 
atuação limitada, podendo fixar publicações no perfil do falecido, responder solicitações de amizade e alteração 
de imagem de perfil e foto de capa, conforme consta nos termos de uso e serviço, disponível em 
https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841, acesso 14 de novembro de 2017. 
242 Standard Contracts for Cloud Services, op. cit. (nota 229), pp. 127-137. 
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o data center em que estão armazenados os dados e seu respectivo tratamento pode estar em 

jurisdição totalmente diversa, observando os pesquisadores de Queen Mary que muitos 

provedores têm destacado aos seus usuários, como um diferencial, a localização de seus data 

centers.  

A respeito, a principal inovação quanto ao armazenamento de dados veio da União 

Europeia com a Regulamentação 2016/679 conhecida pela sigla GDPR (General Data 

Protection Regulation), que revoga a Diretiva 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation). Todavia, a entrada em vigor do Regulamento ainda não ocorreu, mas seu principal 

destaque é, justamente, aumentar a importância do aspecto territorial no armazenamento de 

dados, demandando que todas as empresas que trabalhem com a computação de nuvem com 

dados de cidadãos europeus, devendo os mesmos permanecerem em território europeu, ainda 

que as empresas que ofereçam esses serviços não tenham sede nos países do bloco.243 

A Regulamentação vai além da revalorização do aspecto territorial do armazenamento 

de dados, trazendo importante rol de direitos aos usuários que guardam suas informações na 

nuvem, atribuindo deveres aos provedores de computação de nuvem, sendo principal o dever 

de informar, atribuindo-se aos provedores do serviço de nuvem a tarefa de notificar o usuário 

sobre o vazamento de dados em até 72 horas da constatação do ocorrido, bem como informar 

no caso de uso e processamento de dados e informações do usuário, devendo se justificar ao 

usuário o motivo que determinados dados estão sendo coletados e informar quando os dados 

enviados estão sendo processados e por qual razão. 

                                                 
243 A Comissão europeia que trabalhou na regulamentação de dados bem definiu a ideia de atribuição de maior 
importância ao território para a segurança dos dados sensíveis dos cidadãos europeus: “Arguably the biggest 
change to the regulatory landscape of data privacy comes with the extended jurisdiction of the GDPR, as it applies 
to all companies processing the personal data of data subjects residing in the Union, regardless of the company’s 
location. Previously, territorial applicability of the directive was ambiguous and referred to data process 'in 
context of an establishment'. This topic has arisen in a number of high profile court cases. GPDR makes its 
applicability very clear - it will apply to the processing of personal data by controllers and processors in the EU, 
regardless of whether the processing takes place in the EU or not. The GDPR will also apply to the processing 
of personal data of data subjects in the EU by a controller or processor not established in the EU, where the 
activities relate to: offering goods or services to EU citizens (irrespective of whether payment is required) and 
the monitoring of behaviour that takes place within the EU. Non-Eu businesses processing the data of EU citizens 
will also have to appoint a representative in the EU.” (texto na íntegra disponível no site 
https://www.eugdpr.org/key-changes.html, acesso em 14 de novembro de 2017). 
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Outro direito assegurado pela regulamentação, trata-se do “direito ao esquecimento”, 

hipótese na qual o usuário pode requerer que os dados seus armazenados no provedor sejam 

deletados, ressalvados os interesses públicos. Além, a regulamentação prioriza a portabilidade 

de dados entre os provedores de nuvem, assegurando a compatibilidade na Leitura dos dados 

armazenados.  

Além, a regulamentação traz o conceito chamado de Privacy by Design, pelo qual se 

exige que os softwares tragam em seus códigos fonte medidas preventivas para a proteção e 

filtro de dados, e não uma simples adição ao programa, de forma que os softwares devam 

processar apenas os dados que forem essenciais, o que a regulamentação chamou de data 

minimisation.244 

Sobre a criptografia de dados, curioso que os pesquisadores de Queen Mary destacaram 

que os dados dos usuários podem ser transferidos de um data center para outro, sem aviso ao 

usuário, a depender da demanda de armazenamento, não oferecendo garantias de que essa 

transferência de dados é feita de forma criptografada ou que utilize da internet para tanto. A 

respeito, os pesquisadores bem destacaram que a maioria dos provedores de Cloud computing 

utilizam da transmissão de dados via internet para deslocar os dados, constatando, entretanto, 

que o serviço do Dropbox se utiliza da infraestrutura de cloud computing fornecida pela 

Amazon, e não utiliza a internet como forma de deslocamento dos dados armazenados.245 

Curioso que nos termos e condições analisados pelos pesquisadores, poucos provedores 

efetivamente se responsabilizam pela qualidade dos serviços prestados, destacando a cláusula 

de isenção de responsabilidade constante nos termos e condições do provedor de nuvem 

GoGrid: 

GOGRID MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF TITLE, 
NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. GoGrid does not warrant that the Service will be 
uninterrupted, error-free, or free from viruses or other harmful components. 
The Service is provided with no warranties regarding security, reliability, 
protection from attacks, data integrity, or data availability (including without 
limitation data integrity or availability related to cloud storage features of the 
Service). Except to the extent specifically provided in the SLA, THE 

                                                 
244 Dados disponíveis no site da GDPR, disponível em https://www.eugdpr.org/key-changes.html, acesso em 14 
de novembro de 2017. 
245 Standard Contracts for Cloud Services, op. cit. (nota 229), pp. 84-86. 
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SERVICE IS PROVIDED ON AN ‘AS IS’ AND ‘AS AVAILABLE’ 
BASIS. No communication between Customer and GoGrid will create a 
warranty or in any way alter or restrict any disclaimer of warranty or 
limitation of liability set forth in this Section 8 or elsewhere in this 
Agreement. 

 

A cláusula é interessante, pois expressamente afirma que o serviço será fornecido sem 

quaisquer garantias que dizem respeito à segurança, confiabilidade, proteção contra ataques, 

integridade de dados, disponibilidade de dados. 

Em análise aos Termos e Condições do Dropbox Brasil, cláusula similar é encontrada: 

Limitação de responsabilidade: não excluímos ou limitamos nossa 
responsabilidade para com você quando for ilegal fazê-lo. isso inclui 
qualquer responsabilidade resultante de fraude ou declarações 
fraudulentas por parte do dropbox ou suas afiliadas ao fornecer os 
serviços. em países onde os seguintes tipos de exclusão não são 
permitidos, somos responsáveis apenas por perdas e danos 
razoavelmente previsíveis resultantes de nossa falha ao manifestar o 
cuidado e capacidade adequados ou se violarmos nosso contrato com 
você. Este parágrafo não afeta direitos do consumidor que não podem 
ser renunciados ou limitados por um contrato ou acordo.  
Em países em que exclusões ou limitações de responsabilidade são 
permitidas, o dropbox, suas afiliadas, fornecedores ou distribuidores 
não serão responsabilizados por: i quaisquer danos indiretos, 
especiais, incidentais, punitivos, exemplares ou consequentes, ou ii. 
por qualquer perda de uso, dados, negócios ou lucros, 
independentemente de teoria jurídica. Estas exclusões ou limitações 
são aplicadas quer o dropbox ou suas afiliadas tenham ou não sido 
avisados a respeito da possibilidade de tais danos. Caso você use os 
serviços para algum propósito comercial, empresarial ou de revenda, 
o dropbox, suas afiliadas, fornecedores ou distribuidores não serão 
responsabilizados por quaisquer lucros cessantes, perda de negócios, 
interrupção de negócios ou perda de oportunidade de negócios. o 
dropbox e suas afiliadas não são responsáveis pela conduta de 
qualquer usuário dos serviços, seja on-line ou off-line.  
para além dos tipos de responsabilidade que por Lei não podemos 
limitar (como descrito nesta seção), limitamos nossa responsabilidade 
para com você a um máximo de 20 dólares ou a 100% de qualquer 
quantia que você tenha pago em seu plano de serviço atual do dropbox. 

 

Interessante observar que a cláusula nacional faz importante ressalva reconhecendo a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, curvando-se ao ordenamento jurídico 

nacional que expressamente determina que o consumidor não pode renunciar a direitos, sendo 
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importante destacar ressalva constante na cláusula a respeito do uso do serviço para fins 

comerciais, limitando a responsabilidade e indenização no caso de uso empresarial.  

De fato, a respeito, duas decisões paradigmas do common law já enfrentaram a questão 

quanto à possibilidade, ou não, da determinação de um teto de indenização e a possibilidade 

da exclusão de responsabilidade no caso de usuários que utilizam-se dos serviços para fins 

empresariais, sendo destaque os casos  Overy v PayPal, este aqui já explorado no tópico 

anterior, e o caso Accenture 246 mas destacando os autores que, muito embora os termos e 

condições constantes nos contratos de Cloud computing mostrem uma clara tendência em 

excluir, cada vez mais, a responsabilidade quando do fornecimento dos serviços, na mesma 

proporção, os serviços são cada vez mais requisitados por empresas e, consequentemente, 

assumem papel central no desempenho da atividade empresarial, sendo que falhas em sistemas 

de armazenamento e tratamento de dados apresentam uma potencialidade crescente de causar 

danos às empresas contratantes, entendendo que seria aceitável a existência, dentro de um 

determinado padrão de razoabilidade, a estipulação de tetos de indenização, usando como base 

a quantia efetivamente paga pelo usuário para a prestação do serviço.247 

Assim, o que se tem observado é que os termos e condições de serviço são tratados pelo 

judiciário sob a perspectiva de se conceder o máximo de eficácia possível aos termos e 

                                                 
246 Trata-se do caso GB Gas Holdings Ltd v Accenture (UK) Ltd and others, no qual a empresa British Gas 
contratou a empresa Accenture em 28 de janeiro de 2002 para que fosse desenvolvimento um sistema de 
tecnologia da informação chamado “Jupiter System”, cujo objetivo seria uma ampla informatização que seria 
implementada em cinco etapas, sendo a terceira a automação do sistema de emissão de notas de cobrança. Os 
primeiros dois estágios não foram implementados de forma tranquilo, originando severas disputas entre os 
contratantes, de forma que o terceiro estágio seria o último, concordando as partes no distrato do contrato e o 
cancelamento das duas etapas remanescentes. O sistema de automação de cobranças, implementado em julho de 
2004 e cuja administração foi repassada para a equipe interna da British Gas, todavia, em junho de 2006, todavia, 
um erro no algoritmo do sistema fez o software implementado reconhecer exceções na emissão de mais de 18 
milhões, levando a empresa a contratação de equipes completas para converter o sistema de faturamento do 
automatizado para o manual. Notificada a Accenture por defeito no produto fornecido, a mesma negou-se a 
empreender qualquer reparação, resultando na propositura de demanda pela British Gas, arguindo pela 
responsabilidade da Accenture quanto aos danos gerado pelo mal funcionamento do software, apurando prejuízo 
diretos de 18 milhões de Libras, mais prejuízos colaterais em soma de mais de dois milhões de Libras. A High 
Court deu integral procedência à demanda da British Gas, arguindo que todos os custos decorreram diretamente 
do defeito no produto. A Accenture recorreu à Court of Appeal, arguindo que, contratualmente, não poderia se 
responsabilizar por prejuízos laterais pelo mal desempenho do software, mas a Corte de Apelação entendeu que 
todos os prejuízos foram diretos. O elemento cerne da discussão jurídica foram os efeitos da cláusula de exclusão 
de responsabilidade que constava do contrato celebrado entre as partes, sendo peculiar que o contrato padrão 
celebrado não foi da Accenture, mas sim da British Gas. Assim, o contrato padrão da própria contratada que 
excluía a responsabilidade pelos danos laterais, todavia, o tribunal considerou todos os danos decorrentes do 
defeito do software danos diretos. 
247 Standard Contracts for Cloud Services, op. cit. (nota 229), pp. 86-100. 
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condições dos serviços oferecidos pelos provedores de cloud computing, aceitando as cláusulas 

de limitação de responsabilidade e os tetos de indenização determinados, mas, e isso é 

importante, respeitando as legislações protetivas do direito do consumidor, e interpretando, de 

forma bastante restritiva, a incidência do microssistema protetivo. 

 

 

3.5.4 RISCO E RESPONSABILIDADE CONTRATUAL: “A CLICK TO TRAP” 

 

URS GASSER bem destaca que os serviços de computação de nuvem envolvem severos 

riscos, sendo muitos deles sequer conhecidos dos usuários, sejam consumidores ou mesmo 

empresários pequenos ou médios. 

A survey in 2010 found that fifty percent of information technology 
and information technology security specialists (forty-four percent in 
Europe) were not aware of all cloud computing resources deployed in 
their organizations. Of decision makers accountable for cloud 
services, a “surprisingly high” number responded “don’t know” to 
several key questions in a 2011 survey.248 

 

Do ponto de vista eminentemente técnico, o Cloud computing tem sua expansão 

limitada por uma série de preocupações: crise de confiança, inoperabilidade do sistema, 

dúvidas de performance, problemas de privacidade de dados e problemas de segurança com 

relação aos dados armazenados e tratados. 

KATE MATHEWS HUNT afirma que há uma generalizada falta de estudos na área dos 

contratos eletrônicos de cloud computing, atribuindo o fato, principalmente, a ignorância 

tecnológica quanto ao funcionamento do sistema, os baixos questionamentos judiciais e a baixa 

insatisfação com o funcionamento da nuvem. Todavia, os riscos inerentes às contratações são 

elevados, ainda que negligenciados, visto que não mais são desconhecidos aos usuários da 

nuvem, visto que, cada vez mais, a notícia de brechas de segurança tem se tornado cada vez 

mais frequentes, bem como a perda de dados, sendo uma questão de tempo até que uma 

provedora de infraestrutura de cloud computing tenha problemas em seus data centers e gere 

uma perda enorme de dados, podendo o mesmo originar-se de uma série de possíveis fatos: 

                                                 
248 W.K.HON, C. MILLARD, I. WALDEN, Negotiating cloud contracts: looking at clouds from both sides now, in 
Stanford Technology Law Review, v. 16, nº01, outono, 2012, p. 88. 
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falhas de hardware, desastres naturais, encerramento de serviço, ataque de malware e 

inadequação de infraestrutura. De fato, há severos fortuitos internos e externos que demandam 

acurado estudo in loco ainda incipiente. Daí a ideia da autora de que seja desenvolvida 

regulamentação específica para as atividades de cloud computing.249 

De fato, a prestação do serviço consiste no armazenamento centralizado das 

informações em um data center, acessível via rede, por qualquer hardware integrado à rede 

respectiva. Entretanto, o ponto sensível aqui, é que a informação, normalmente, permanece 

centralizada no provedor de nuvem, o que torna o sistema um alvo de ataques que facilmente 

podem resultar em danos em massa, seja com vazamento de dados sensíveis, seja com o roubo 

de senhas de acesso etc. De fato, as informações que antes eram armazenadas e tratadas em 

hardwares internos dos usuários, agora passam a ser centralizados nos servidores dos 

provedores de nuvem.250 

Recentemente, a empresa 4iQ, especializada em segurança virtual, identificou um 

severo vazamento de informações sensíveis nos provedores de nuvem. De fato, um conjunto 

de pequenos vazamentos diários de informação – um total de 252 pequenos vazamentos - 

resultou na criação de um compilado de mais de 41 gigabytes de informação vazada de 

provedores de serviços que utilizam a computação de nuvem para rodar serviços de streaming, 

caso da Netflix, LinkedIn e Last.film. De fato, as informações vazadas foram compiladas em 

um arquivo único, categorizado e disponibilizado de forma online para acesso público, por 

meio da chamada “dark Web”251, revelando senhas e demais credenciais de enormes 

                                                 
249 CloudConsumer: contracts, codes & the law, op. cit. (nota 228), p. 473. 
250 “From the technical perspective, potential inhibitors to cloud innovation and adoption include reliability, 
interoperability, performance issues, privacy, and security. In a cloud computing environment, the software and 
data is centralized; it resides on the cloud-service providers’ systems. This introduces a potentially critical point 
of failure and a central vector of attack. If a single cloud service provider were to have an outage or experience a 
sweeping breach of security, it could have devastating effects on not just one business but thousands that rely on 
the availability of its services.19 Several incidents have already publicly highlighted how cloud services are 
vulnerable to such failures, including one which reportedly impacted more than 700,000 websites in 2013.20 A 
number of commentators have also pointed out how the centralized nature of cloud computing is an attractive 
target for security breaches.” 
251 AHMED GHAPPOUR empreendeu importante estudo da a respeito da chamada “dark web” publicado pela 
faculdade de direito de Stanford. De fato, trata-se de uma rede mundial de computadores que utiliza-se da internet 
para seu fluxo de dados, mas o fazendo por meio de uma avançada criptografia que garante o anonimato de seus 
usuários (identidade e principalmente localização), permitindo que negociações sejam travadas ao arrepio de 
qualquer regulamentação ou fiscalização, sendo apelidada essa forma de transação de “Sillk Road”, em tradução 
livre para o português, trata-se da “Rota da Seda”. Um ambiente no qual reina o trafego ilícito de dados, seja de 
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quantidades de usuários dos serviços.252 O Brasil, especificamente, entrou na rota do 

vazamento de dados quando os tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais tiveram seus 

dados acessados e criptografados por hackers que demandaram pelo pagamento de um resgate 

pelos dados sequestrados na forma de pagamentos em Bitcoins.253 

Assim, o aspecto da segurança e do vazamento de dados é algo que está sempre nas 

manchetes dos jornais, entretanto, um outro problema que aponta o autor é decorrência de uma 

controvérsia jurídica: a ausência de regulamentação que impede a portabilidade de dados entre 

os provedores de nuvem: 

Technical incompatibility between cloud systems also presents an 
interoperability challenge for the innovative potential of the cloud. For 
any number of reasons – e.g., costs, functionality, or needs – a user 
may wish to terminate relationships with existing cloud computing 
vendors in order to move to a competitor. While the industry is 
developing standards, few currently exist to make data portable 
between service providers. Other factors, like restrictive contractual 

                                                 
informações vazadas dos servidores, seja para o financiamento do mercado de vendas de armas de forma online, 
tráfico infantil, tráfico de drogas, tudo por meio de financiamento de moeda digital. Neste ambiente, há toda uma 
segurança desenvolvida pelos seus usuários para se evitar a entrada de quaisquer agentes públicos que busquem 
desmantelar o sistema. A curiosa perspectiva que traz o autor é que, nesse ambiente, o hacker são os agentes de 
segurança dos governos, que buscam invadir as redes de dados e rastrear as transações ilícitas. Aqui, trata-se de 
um cenário em que a computação de nuvem igualmente é a grande propulsora do mercado, mas voltada 
essencialmente para as atividades ilegais de compilação e tratamento de dados voltados para a realização de atos 
ilícitos. A discussão quanto a possibilidade de investigação na Dark web por meio de Hackers ocorreu nos Estados 
Unidos com a edição de uma emenda à Federal Rule of Criminal Procedure 41, a qual estendeu a possibilidade 
dos juízes americanos autorizarem mandados de busca e apreensão de dados dentro da “dark web” ainda que os 
dados ou pontos de acesso para o cometimento do crime cibernético entejam sob outra jurisdição ou mesmo em 
outro país, permitindo a condução de investigações unilaterais pelos órgãos de segurança americanos em 
quaisquer sistemas de armazenamento de dados, independentemente do território em que estão localizados. A 
questão jurídica levanta foi a incapacidade dos estados nacionais de garantir a sua soberania na rede, 
especialmente diante das redes criptografas de dados que servem ao cometimento dos crimes cibernéticos. 
Destaca o autor que as circunstancias das investigações transfronteiriças evidenciam uma severa lacuna na 
regulamentação do uso da rede de computadores na condução de investigações, nas palavras do autor: “These 
circumstances highlight the failure of the existing rules to regulate the use of network investigative techniques. 
Rank-and-file law enforcement officials48 have discretion over which crimes trigger the use of hacking 
techniques, the range of techniques that may be used once a warrant authorizes a search, and the ability to target 
computers of nonsuspects. Because the legal process governed by Rule 41 presumes that targets are territorially 
located, it does not consider the risk of potentially significant foreign relations consequences or encourage law 
enforcement to engage with foreign relations or national security experts in other parts of government.” 
(Searching Places Unknown: Law Enforcement Jurisdiction on the Dark Web, in Stanford Law Review, v. 69, 
abril, 2017, pp. 1077-1085. 
252 G. RIBEIRO, Mais de 1 bilhão de senhas da Netflix e LinkedIn vazam na Internet, in Techmundo, disponível 
em https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/12/mais-de-1-bilhao-de-senhas-da-netflix-e-linkedin-vazam-na-
internet.ghtml, acesso em 14 de dezembro de 2017. 
253 F. LUCHETE, Sites do TJ-SP, MP-SP e governo do estado saem do ar após ataque mundial, in Consultor 
Jurídico, 12 de maio de 2017, disponível em https://www.conjur.com.br/2017-mai-12/sites-tj-sp-mp-sp-governo-
saem-ar-ataque-mundial, acesso em 14 de dezembro de 2017. 
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terms or closed data formats, can make this technically difficult or 
prohibitively expensive. To some extent, cloud computing service 
providers have an interest in making their services as “sticky” as 
possible to minimize loss of customers to competitors. Fear of being 
locked into a particular provider and the lack of interoperability-
enabling standards have reportedly held back many companies from 
migrating to cloud computing services.254 

  

Grande preocupação hoje é a própria portabilidade e a ausência de compatibilidade 

entre os sistemas de nuvem, estratégia adotada pelos provedores para criarem verdadeiras 

reservas de mercado. Todavia, a disputa pode não ser apenas entre provedores do software, 

mas ocorrer de forma interna na cadeia de fornecimento, caso em que o provedor do software 

de acesso à nuvem não é o mesmo agente que oferece a infraestrutura do acesso, podendo 

ocorrer uma concorrência entre os mesmos, de uma forma interna, que acaba prejudicando o 

próprio usuário.255 

Do ponto de vista jurídico, as questões suscitadas são as incertezas que concernem à 

jurisdição aplicável ao contrato, compliance, transparência, discussão das cláusulas 

contratuais, políticas de comércio e proteção do consumidor, cabendo ao instrumento 

contratual dirimir e criar novas regras que se tornaram cogentes no mercado da computação de 

nuvem:  

 

In the cloud context, contracts have played a particularly important role in 
embracing (and absorbing) some of the challenges associated with the 
technological innovation. In the first phase, cloud providers and customers 
have addressed core issues using contractual agreements to identify and 
allocate risks and responsibilities and create enforcement mechanisms where 
existing rules are inadequate. Such innovation-driven contractual adaptations 
include, for instance, specific rules regarding data privacy and security, data 
breach notification, e-discovery, or service level agreements, to name just a 
few. Driven by negotiations and Market developments, such contract terms 
for cloud computing services continue to evolve with the issues and related 
market developments.256 

  

As incertezas com relação ao Cloud Computing não têm permanecido apenas com os 

agentes privados, visto que muitos governos, igualmente atentos aos benefícios do serviço, já 

                                                 
254 Cloud Innovation and the Law: Issues, Approaches, and Interplay, op. cit. (nota 156), pp. 09-10. 
255 Cloud Innovation and the Law: Issues, Approaches, and Interplay, op. cit. (nota 156), p. 10. 
256 Cloud Innovation and the Law: Issues, Approaches, and Interplay, op. cit. (nota 156), p. 16. 
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têm adotado a computação de nuvem como ferramenta de administração e governança dos 

entes públicos, como se observará no tópico que segue. 

 

 

3.5.5. A COMPUTAÇÃO DE NUVEM NO ÂMBITO PÚBLICO 

 

A computação de nuvem ascende importantes discussões que não se limitam ao âmbito 

privado. 

Como exemplo, a União Europeia publicou um relatório chamado de “Analysis of cloud 

best practices and pilots for the public sector”. Muito embora seja um relatório voltado ao 

setor público, bem analisou como dez países da União Europeia (França, Alemanha, Espanha, 

Itália, Dinamarca, Holanda, Portugal, Bélgica, Áustria e Reino Unido estão trabalhando com 

o lançamento da computação de nuvem em favor de seus serviços públicos, analisando-se a 

infraestrutura adotada e as funcionalidades estão sendo contratadas, e também a análise sobre 

como a iniciativa pública tem gerido questões, como a migração de dados de um sistema para 

outro e o armazenamento de dados sensíveis. 

A comissão europeia apurou que os países se utilizavam dos serviços de computação 

de nuvem de forma ainda pouco organizada, e mais focada em disciplinar políticas de nuvem 

do que, efetivamente, implementá-las.257 Todavia, os países da UE tem adotado três diferentes 

modelos de computação: o primeiro modelo seria o Procurement and Marketplace, que 

                                                 
257 Em análise do relatório desenvolvido por comissão específica da União Europeia, apurou-se que a Holanda 
estabeleceu uma política centralizadora da nuvem, consistindo na criação de data centers locais e fornecimento 
de infraestrutura estatal aos provedores. Já na Alemanha, o governo tem focado no desenvolvimento de uma 
política de segurança na nuvem, focando o governo em investimentos na área de Pesquisa e Desenvolvimento, 
mas não empreendendo uma política efetiva de implementação da nuvem nos serviços públicos, tendo voltado os 
investimentos no desenvolvimento do setor privado. Casos estremos são da Itália e Áustria, que não adotaram 
nenhum guideline ou recomendação na utilização da nuvem como instrumento de governança estatal. (Analysis 
of cloud best practices and pilots for the public sector, in European Commission, 13 de novembro de 2013, 
disponível em https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/analysis-cloud-best-practices-and-pilots-
public-sector, acesso em dezembro de 2017). Todavia, não se  pode concordar com a integralidade de referido 
relatório, principalmente pois um ano antes de sua publicação a Itália havia publicado seu próprio guideline para 
os contratos de computação de nuvem por meio do IDPA (Italy Data Protection & Privacy), tendo desenvolvido 
um código de conduta (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, Decreto legislativo nº 196 de 30 de 
junho de 2003) que determina a forma de tratamento e armazenamento de dados no âmbito jornalístico, 
historiográfico, científico, investigativo, judiciário e proteção de dados pessoais. (Italy Data Protection & Privacy, 
disponível em http://www.garanteprivacy.it/web/guest, acesso em dezembro de 2017). 
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consiste na aquisição do serviço padronizado de nuvem por uma empresa já atuante no 

mercado, oferecendo diversas aplicações por um preço acessível e com grande eficiência, 

incentivando o desenvolvimento de aplicações por empresas que se utilizem da plataforma já 

consolidada para o desenvolvimento, sendo o principal ponto negativo a cessão dos deveres de 

guarda de dados para agentes privados e falta de contratos com desenvolvimento de cláusulas 

sob medidas às partes; o segundo modelo é chamado de Resource Pooling, o qual consiste na 

criação de infraestrutura de cloud computing pelo próprio Estado, que desenvolve os próprios 

data centers, criando ele próprio uma plataforma de acesso de uma rede privada, cujas 

vantagens são a fácil cooperação entre diferentes órgãos estatais e a redução de custos a longo 

prazo, permitindo o desenvolvimento de aplicações de alta performance, dado que são 

especialmente desenvolvidas para aquela nuvem, com maior controle em relação ao tráfego, 

armazenamento e processamento de dados. Aqui, as desvantagens de um programa estatal 

dessa natureza são, principalmente, o custo de sua implantação, a falta de aplicações 

compatíveis fora da rede privada, a dificuldade de acesso, bem como o desenvolvimento inicial 

lento e a integração precária inicial. De fato, trata-se de um programa cujo sucesso é observado 

a longo prazo. 

Por fim, o terceiro modelo de nuvem seria o chamado Standalone applications, que é 

o desenvolvimento singular pelos próprios órgãos estatais de forma descentralizada, focando 

os entes estatais em aplicações específicas que podem tornar-se acessíveis por computação de 

nuvem. Aqui, não se trata da criação de uma infraestrutura de nuvem, mas sim, da 

disponibilização, via nuvem, de alguma aplicação governamental. 

Esse último modelo é o mais comum, e feito, até certo ponto, sem uma adequada 

regulamentação. É o mais comum, pois trata-se daquele que menos demanda investimento 

inicial para ser desenvolvido, partindo não da nuvem em si, mas de uma aplicação que será 

rodada na nuvem. 

De fato, o relatório apurou que a aplicação do serviço de nuvem junto aos órgãos 

estatais é obstada por restrições legais quanto ao armazenamento de dados sensíveis em data 

centers estrangeiros, restrições tecnológicas (materiais e de conhecimento) que limitam a 

compreensão do funcionamento e a organização de medidas de em larga escala pelos governos. 
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Todavia, mais sensível ainda é a discussão que se desperta no âmbito da relação de 

consumo. 

  



148 
 

 

4. RELAÇÃO DE CONSUMO NOS CONTRATOS DE CLOUD COMPUTING 
 

4.1. CONSUMIDOR DE CLOUD COMPUTING 

 

Aqui, já se explanou que um dos elementos cerne da computação de nuvem seria, 

justamente, sua pouca flexibilidade contratual, ou seja, sua natureza de contratação standard, 

dotada de cláusulas de contratação padrão (ccg)258, cabendo aos contratantes, faculdades 

contratuais limitadas à definição de espaço de armazenamento e funcionalidades embarcadas 

em favor do contratante pelo contratado. 

Podem ser usuários da computação de nuvem, desde agências governamentais até 

corporações empresariais de médio e grande porte, cabendo a estas a constatação de algum 

poder de barganha no momento de se contratar o Cloud computing, podendo, inclusive, incluir 

regulamentações específicas a respeito de propriedade intelectual, proteção de dados etc. 

Entretanto, o investimento para a aquisição de uma plataforma completa de Cloud computing, 

nos quais os termos podem ser negociados, ainda que dentro de algum padrão, lembrando que 

a edição e sob medida dessas modalidades de serviço se aproxima do outsourcing, tema aqui 

já explorado, é de um custo elevado. 

Entretanto, o consumidor está vulnerável a está modalidade de contratação. Aliás, 

ALAN CUNNINGHA e CHRIS REED bem destacaram que merecem a tutela dos microssistemas 

protetivos, não só os consumidores pessoas físicas, mas também, os chamados SMEs (Small 

and medium sized Enterprises), ou seja, empresas de médio e pequeno porte, hipóteses em que 

se aplica o Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA), os quais, em tradução livre para o direito 

brasileiro, tratar-se-iam das chamadas doutrinas das cláusulas abusivas.259 De certo que essa 

doutrina dos autores não é uníssona, como se observará. 

Destacam os autores que a igualdade do tratamento entre os contratantes do Cloud 

computing é imprescindível, pois ambos não podem discutir os termos da contratação, e não 

dispõem de expertise tecnológica para compreender, de forma integral, o funcionamento do 

                                                 
258 Tópico já explorado no primeiro e segundo capítulo da presente dissertação. 
259 Consumer Protection in Cloud Environments, in C. MILLARD (coord.), Cloud Computing Law, Oxford 
University Press, 2013, p. 53% (livro digital). 
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serviço que estão contratando, nem o conhecimento jurídico para se depreender as 

consequências jurídicas do armazenamento, dada a linguagem técnica e pouco acessível dos 

Termos e Condições do Serviço (ToS). 

Os pesquisadores da Universidade de Londres destacaram que um importante fator 

complicador seria que os serviços da computação de nuvem são fornecidos para fins pessoais 

e empresariais, de forma que um usuário pode utilizá-lo para ambos os fins, devendo-se, antes 

de se analisar a aplicação dos termos e condições do serviço, definir o fim a que o serviço se 

destinava, se majoritariamente comercial ou se majoritariamente para consumo pessoal.260  

De fato, essa investigação legal com relação ao fim do negócio jurídico celebrado para 

se definir o diploma legal a disciplinar a espécie é um critério que, muito embora encontre 

alguma ressonância no direito brasileiro, não é acolhido nesses termos. 

REINHARD ZIMMERMANN, em análise do sistema europeu de consumo, bem definiu que 

qualquer pessoa pode ser consumidora, desde que atue como tal. Logo, a inexperiente dona de 

casa e o humilde trabalhador são tão consumidores quanto os bem-sucedidos empreendedores 

ou mesmo professores de direito “as long as they buy a car, or a book, or loaf of bread, or 

carper, for their private use”. Assim, serão consumidores apenas aqueles que se encontram em 

situações determinadas, deparando-se com perigos contratuais específicos, que os coloquem 

em situação de fraqueza – “weaker position, or a specific disadvantage” – sendo este o 

verdadeiro problema subjacente: proteger as partes débeis contra a perfeição contratual 

desvantajosa.261  

GUIDO ALPA elucida que, sob a égide do sistema europeu, a aquisição por profissional 

de bem destinado ao consumo pessoal atrai a incidência da legislação protetiva, 

                                                 
260 “The typical legal definition of a consumer under UK and EU consumer protection laws is some variation of 
him or her being a private individual or natural person acting for purposes outside of a professional or business-
related capacity. The way in which many people increasingly use the Internet, including cloud computing services, 
makes drawing a distinction between what is a private use, and what is a professional or business use, 
increasingly difficult.” (Consumer Protection in Cloud Environments, in C. MILLARD (coord.), Cloud Computing 
Law, Oxford University Press, 2013, p. 53-54%). 
261 The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives, King's Lynn, Oxford Press, 
2005, pp.  161. 
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independentemente de suas características subjetivas262, devendo-se analisar a destinação/uso 

que será dado ao bem ou serviço adquirido.263 

CLÁUDIA LIMA MARQUES contrasta ambos os sistemas microprotetivos nacional e 

europeu, principalmente, destacando que o ordenamento pátrio protege o sujeito consumidor, 

e não a relação de consumo, não existindo no sistema um escopo de conciliação de interesses 

entre consumidor e o fornecedor, mas sim, um aspecto eminentemente protetivo.264  

GUIDO ALPA, em análise de seu sistema italiano de proteção ao consumidor, destacou 

que a edição do Codice del Consumo fora inspirado no sistema francês com o Code de la 

consommation, não se tratando de um Codice dei diritti dei consumatori. A mudança 

terminológica, afirma o autor, foi uma escolha empreendida no âmbito da própria comissão 

responsável pela redação do Codice,265 dado que o referido diploma visava, em essência, reunir 

e organizar a legislação extravagante sobre o tema do consumidor, principalmente aquela 

advinda das Diretivas Europeias, incluindo mecanismos de proteção ao consumidor, mas não 

poupando referências ao Codice Civile. 266 

O sistema europeu, por muitos anos, orientou a proteção do consumidor por grande 

número de Diretivas Europeias: defesa da concorrência267 entre fornecedores, depois 

disciplinando contratos de crédito ao consumo, pacotes turísticos268, contratos a tempo 

                                                 
262 Em análise a essa definição, o autor português CURA MARIANO faz severa crítica na tendência dos tribunais 
portugueses em alargar a definição de consumidor, trazendo dois exemplos: o primeiro da empreitada para o 
consumo, sendo a relação de consumo quando a destinação da obra seria para fins eminentemente pessoal, 
comportando destinação empresarial parcial para a revenda ou aluguel de unidades comerciais de forma 
eminentemente acessória ao escopo pessoal; o segundo seria o caso da empreitada de obra contratada por 
profissional encadernador para fixação de seu estabelecimento comercial, entendendo a corte portuguesa que, na 
hipótese, o encadernador seria consumidor, visto que existiria uma “inexperiência latente” que o assemelharia ao 
consumidor. O autor português entendeu que os tribunais portugueses, quando da análise da empreitada para o 
consumo acabaram por alargar o conceito da Lei de Defesa do Consumidor, entendo que as empreitadas para uso 
final misto não podem ser consideradas de consumo. Note-se que esse raciocínio é bastante peculiar pois vai em 
sentido diametralmente contrário àquele estabelecido por ALAN CUNNINGHA e CHRIS REED. (Responsabilidade 
Contratual do Empreiteiro pelos Defeitos da Obra, 3ªed., Coimbra, Almedina, 2008, pp. 232-240). 
263 Il Diritto dei consumatori, op. cit. (nota 43), pp.84. 
264 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais, op. cit (nota 42), pp. 
400-401. 
265 A. GUIDO, I Contratti dei consumatori e la disciplina generale dei contratti e del rapporto obbligatorio, in 
Rivista di Diritto Civile, mar/2006, pp. 352-353. 
266 I contratti dei consumatori e la disciplina generale dei contratti e del rapporto obbligatorio, op. cit. (nota 
265), pp.352-353. 
267 Il Diritto dei consumatori, op. cit. (nota 43), pp. 63. 
268 Diretiva 90/314/CEE. 
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repartido269 (time-sharing) 270, compra e venda de bens de consumo tomados em sua 

generalidade271. 

Hoje, o direito do consumidor europeu foi unificado sob a nova Diretiva 2011/83/EU, 

que definiu os consumidores em seu artigo 2º, item 1: “‘Consumer’ means any natural person 

who, in contracts covered by this Directive, is acting for purposes which are outside his trade, 

business, craft or profession.” 

Dessa respectiva definição, já bem se vislumbra uma curiosa restrição: serão 

consumidores “any natural person”. Consultando a tradução oficial portuguesa da Diretiva, 

observa-se que o trecho foi interpretado de forma diversa: “qualquer pessoa singular que, nos 

contratos abrangidos pela presente directiva, actue com fins que não se incluam no âmbito da 

sua actividade comercial, industrial, artesanal ou profissional”. Note-se que há menção à 

pessoa “singular”, e não natural, o que ascende discussões sobre a extensão do conceito para 

pessoas jurídicas, por exemplo. 

De fato, essa complicação é peculiar, pois o direito do consumidor no Common Law e 

na Comunidade europeia desfruta de campo de incidência com parâmetros diversos do 

brasileiro. 

No regime microprotetivo nacional, a definição de consumidor, muito embora 

encontre-se amparada no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, deu origem a três 

linhas doutrinárias que discutem a aplicação a definição de consumidor. 

Primeiramente, tem-se a chamada teoria maximalista, tratando-se a mesma, na opinião 

de CLAUDIA LIMA MARQUES, como verdadeiro código regulador do mercado de consumo272, 

tomado aqui em sentido amplíssimo, protegendo os polos de quaisquer contratos que tenham 

por objeto o mero consumo de bem ou serviço. Observe-se que tal interpretação em muito se 

assemelha à orientação europeia, no sentido de que a legislação protetiva do consumidor, de 

fato, protege não o consumidor tomado, per se, mas sim, a relação de consumo.  

                                                 
269 Diretiva 94/47/CEE 
270 G. ALPA, V. ZENO-ZENCOVICH, Italian Private Law, Abingdon, Routledge Cavendish, 2007, pp. 203. 
271 Diretiva 99/44/CE. 
272 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais, op. cit. (nota 42), 
pp. 306. 
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Daí porque as legislações europeias teriam optado por excluir a pessoa jurídica como 

consumidora, numa tentativa de se restringir a legislação que, por excelência, nascera para 

regular o consumo, e não simplesmente proteger o consumidor. Tanto é verdade que tal linha 

interpretativa confere amplíssima aplicação ao art. 2º do CDC, permitindo sua incidência em 

numerosas hipóteses de relações de mercado. Tal fenômeno fora observado pelos 

ordenamentos europeus273, o que explicaria o porquê da expressa exclusão da pessoa jurídica 

da definição de consumidor, mesmo sob os protestos, na Itália, de GUIDO ALPA e VINCENZO 

BUONOCORE. 

Logo, para essa linha de interpretação, o destinatário final seria aquele que 

simplesmente compra produto ou utiliza serviço e o retira do mercado, mero destinatário fático 

do bem. Seria consumidor a empresa ou mesmo o profissional liberal que adquire o produto 

para dele usufruí-lo, caso da empresa da tecelagem que adquire algodão, caso do advogado 

que adquire um computador.274 

A teoria finalista para a qual a definição de consumidor deveria ser tomada em senso 

estrito, sendo consumidor aquele que adquire produtos como o destinatário fático e econômico 

do produto ou serviço. Entende-se por destinatário fático aquele que simplesmente retira o bem 

ou serviço do mercado e o leva para sua residência ou trabalho.275 

Para essa corrente, não basta a mera retirada fática ou simplesmente material da 

circulação do bem, deve-se, além, abranger a destinação econômica, ou seja, deve-se adquirir 

o bem ou serviço e não reaplicá-lo na cadeia econômica na forma de insumo, por exemplo, 

pois se assim não o fosse, o bem adquirido se tornaria um novo instrumento de produção. 276 

                                                 
273 F. PRIETOS PERES, Definição de Consumidor da União Europeia, na OEA e no Mercosul: A recepção de 
microempresas como consumidor como proteção à pequena empresa que inclui em sua definição a pessoa 
jurídica, in Revista de Direito do Consumidor, nº80, ano 20, out/dez., 2011, p. 137.  
274 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, op. cit. (nota 42), pp. 306. 
275 A respeito, interessante trazer à baila o informativo jurisprudencial nº 0556 do período de 23 de fevereiro a 4 
de março de 2015, no qual Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do Código de 
Defesa do Consumidor na hipótese de negócio jurídico de compra e venda para a aquisição de equipamento de 
ultrassom, com cláusula de reserva de domínio e indexado em dólar americano por médico que utilizaria a 
máquina para o desempenho de sua atividade econômica tratando-se de uma relação de consumo intermediário, 
caracterizada por ser uma relação de insumo, e não de consumo. (Superior Tribunal de Justiça, Resp. 1.321.614-
SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.12.2014). 
276 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, op. cit. (nota 42), pp. 304-307. 
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É certo que referida linha doutrinária segue o entendimento europeu, mas os europeus, 

ainda, tendem a restringir, ainda mais, a definição, para considerar-se consumidor, apenas, a 

pessoa física, ao contrário do que entende a teoria finalista, pela qual a pessoa jurídica, 

cumprindo os requisitos da destinação fática e econômica final, hipótese na qual discorda 

CLÁUDIA LIMA MARQUES, a qual defende que referido alargamento não estaria de acordo o 

artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal. 

O relativo radicalismo dessa interpretação impôs dificuldades técnicas no momento da 

subsunção das normas do código de defesa do consumidor diante de verdadeiras situações 

atípicas em que se constatava a vulnerabilidade típica de consumidor na figura de pessoas 

jurídicas ou mesmo profissionais, o que acabou por originar uma versão mais mitigada da linha 

interpretativa intitulada de finalismo aprofundado ou finalismo mitigado. 

Pela teoria do finalismo aprofundado, busca-se um alargamento do consumidor 

“destinatário final”, conferindo mais importância à chamada vulnerabilidade daquele que retira 

o bem ou serviço do mercado, o que gerou a figura atípica do “consumidor intermediário”, 

expressão positivada pela produção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mas que 

traz uma contradição ínsita, visto que consumidor, na definição legal, é o destinatário final da 

cadeia de consumo, e não um intermediário da cadeia.277 

                                                 
277 Em decisão paradigma, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor sob a forma da presunção relativa pois considera como elemento cerne do microssistema protetivo a 
chamada “paridade de armas” entre consumidor e fornecedor: “(…) A jurisprudência consolidada pela 2ª Seção 
deste STJ entende que, a rigor, a efetiva incidência do CDC a uma relação de consumo está pautada na existência 
de destinação final fática e econômica do produto ou serviço, isto é, exige-se total desvinculação entre o destino 
do produto ou serviço consumido e qualquer atividade produtiva desempenhada pelo utente ou adquirente. 
Entretanto, o próprio STJ tem admitido o temperamento desta regra, com fulcro no art. 4º, I, do CDC, fazendo a 
Lei consumerista incidir sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do 
desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade de uma parte frente a outra. - Uma 
interpretação sistemática e teleológica do CDC aponta para a existência de uma vulnerabilidade presumida do 
consumidor, inclusive pessoas jurídicas, visto que a imposição de limites à presunção de vulnerabilidade 
implicaria restrição excessiva, incompatível com o próprio espírito de facilitação da defesa do consumidor e do 
reconhecimento de sua hipossuficiência, circunstância que não se coaduna com o princípio constitucional de 
defesa do consumidor, previsto nos arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF. Em suma, prevalece a regra geral de que a 
caracterização da condição de consumidor exige destinação final fática e econômica do bem ou serviço, mas a 
presunção de vulnerabilidade do consumidor dá margem à incidência excepcional do CDC às atividades 
empresariais, que só serão privados da proteção da Lei consumerista quando comprovada, pelo fornecedor, a não 
vulnerabilidade do consumidor pessoa jurídica.” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Ordinário em Mandado 
de Segurança 27512/BA, Relª minª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2009). 
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O cerne dessa definição está na chamada vulnerabilidade do consumidor, conceito que 

foi explorado por ALCIDES TOMASETTI JR.278 ao emitir parecer sobre curiosa contenda entre a 

Petroquímica União Ltda. e a Copamo (Cia Paulista de Monômero). A primeira empresa 

firmara com a segunda um contrato de compra e venda para fornecimento de etileno pelo prazo 

de 10 anos, através do transporte por duto ininterrupto. No referido instrumento contratual fora 

pactuada uma cláusula de denúncia vazia “ou desmotivada”. No curso do contrato, fora 

firmado um negócio jurídico denunciativo, usando os termos do professor. Todavia, o 

fornecimento do etileno se manteve constante. 

Pois bem, passados alguns anos, a Petroquímica União passou a elevar, sucessivamente 

e de modo unilateral, o preço do fornecimento de etileno, fazendo uso de sua posição de 

monopólio, visto que a Copamo (adquirida posteriormente pela empresa Solvay do Brasil 

S.A.), mantinha um duto exclusivo, sendo a Petroquímica única fornecedora possível do 

etileno, ainda mais porque a fornecedora era uma empresa do grupo Petrobrás e monopolizava, 

até então, a distribuição de etileno.  

Cogitou o professor na aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao que chamou 

de “relação jurídica de consumo intermediário” com base no art. 29 e 51, inciso X do CDC, 

destacando que a caracterização da Solvay do Brasil S.A. não era de destinatária final do 

etileno, uma vez que o produto era reinserido na própria cadeia de produção da empresa. Não 

se trataria, portanto, de uma hipótese de consumo em seu sentido jurídico, todavia, destaca que 

o Código de Defesa do Consumidor preza, não só pelo bem estar do consumidor, mas também 

pela liberdade econômica e defesa de uma concorrência saudável entre os agentes,279 que 

poderia ser garantida com a subsunção das normas do CDC à relação entre fornecedores. 

                                                 
278 Abuso de poder econômico e abuso de poder contratual, in Revista dos Tribunais, nº 715, maio, 1995, pp. 88-
107. 
279 Nesse ponto, uma curiosa observação é necessária: o professor TOMASETTI abrange os objetivos do Código de 
Defesa do Consumidor em grau similar ao entendido pelo Codice del Consumo e o direito do consumidor europeu 
como um todo, visto que muito se preocupa o direito europeu no zelo pela concorrência, intimamente ligada às 
Leis de defesa do consumidor, relação não muito comum no direito pátrio. Todavia, importante destacar que, em 
aula ministrada no dia 10.09.2013 no Largo de São Francisco, o professor afirmou não mais concordar com o 
parecer, ao afirmar que o fizera apenas no “calor da situação”, afirmando que hoje o Código de defesa do 
consumidor deve restringir-se à relação entre a pessoa física e a pessoa jurídica ou profissional, sendo o Código 
Civil meio suficiente para a proteção às demais relações contratuais. Argumenta que o CDC traz redações mais 
modernas e de fácil aplicação, enquanto o Código Civil de 2002 “nasce velho” e sem previsão da relação de 
consumo, o que torna sua aplicação mais difícil, mas cuja incidência é a regra do sistema. 
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Além, a incidência do CDC diante de assimetrias contratuais entre fornecedores 

implicaria, em último grau, na proteção aos preços que são repassados ao próprio consumidor 

em sentido jurídico.  

A tese ventilada pelo professor é curiosa e em muito se assemelha ao que aqui já foi 

explanado por GUIDO ALPA como um instrumento de disciplina de concorrência entre os 

agentes de mercado, todavia, o raciocínio empreendido aumenta o campo de incidência da Lei 

protetiva ao máximo. Observe-se que, em toda e qualquer medida, a relação entre fornecedores 

afetará, ao menos em último grau, o consumidor final de alguma forma, logo, todas as relações 

interempresariais serão passíveis de influência da legislação protetiva, restando nada a incidir 

o Código Civil. Talvez, por esse resultado de completo esvaziamento o professor teria mudado 

de opinião anos depois. 

Assim, a aplicação da legislação protetiva, nos moldes pretendidos pelos autores da 

Universidade de Londres é bastante ousada e utiliza-se, como base, do conceito de 

vulnerabilidade tecnológica. 

Defendem os autores que a incidência do microssistema protetivo nas relações de 

Cloud computing assegura maior transparência de informações quanto aos termos do 

fornecimento do serviço, e sua compreensibilidade, atuando, especialmente, na fase pré 

contratual e, na fase pós-contratual, atuando como mitigador dos chamados “unfair terms” dos 

ToS, que, no direito brasileiro, tratam-se das chamadas cláusulas abusivas. 

Em conjunto com a atuação ex ante e ex post do direito do consumidor, há uma notável 

aplicação, no âmbito digital, de uma série de regulamentações privadas corporificadas na 

edição de selos de qualidade, códigos de conduta online e, ainda, observável em softwares 

especialmente desenvolvidos para melhor orientar o consumidor no mercado online, seja 

indicando melhores preços, condições de compra, como se demonstrará no tópico seguinte. 

Destacam ALAN CUNNINGHA e CHRIS REED que a grande dificuldade na prestação do 

serviço de nuvem em se diferenciar o uso pessoal do profissional, dado que os serviços são 

todos on demand, e sua forma de contratação é normalmente gratuita. Exemplo disso são 

empresas cujas e-mails são do Gmail, ou realizam propaganda pelo Facebook, nuvens 

tipicamente utilizadas para consumidores pessoas físicas, mas são extremamente atrativos para 

as chamadas empresas pois demandam, normalmente, um custo zero na sua contratação. 
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De fato, o contrato de computação de nuvem parece desafiar o campo da legislação 

protetiva da Comunidade Europeia e do common law quanto à caracterização da relação de 

consumo.280 

De fato, aos usuários que se utilizam da rede para fins comerciais, aplica-se a Diretiva 

2000/31/CE para o Comércio Eletrônico, especialmente voltada a empresas de pequeno e 

médio porte atuantes e sediadas na Comunidade Europeia, com atuação eminentemente pré 

contratual, mas, restando a dúvida se esses requisitos da Diretiva, impostos pelos artigos 5, 6 

e 10281 são, efetivamente, aplicáveis a todas as contratações eletrônicas ou se dizem respeito 

apenas aos contratos de consumo. 

Entendem os autores que, para o contrato ser caracterizado como de consumo ou não, 

deve-se analisar o momento da contratação, se naquele ato o usuário agiu como consumidor 

ou se agiu como empresário, dado que a aferição ex post seria de enorme dificuldade.282 

Os mesmos pesquisadores, em outro trabalho acadêmico, analisam um caso paradigma 

da European Court of Justice (Johann Gruber v Bay Wa AG)283, caso no qual se julgou que, 

na hipótese de contratações para fins de consumo e para fins empresariais, deve-se prevalecer 

                                                 
280 Consumer Protection in Cloud Environments, op. cit. (nota 260), p. 54% (livro digital). 
281 O Artigo 5º da Diretiva disciplina as informações gerais a serem prestadas pelos prestadores de serviço online, 
devendo os mesmos facultarem aos destinatários do serviço e às autoridades o acesso fácil, direto e permanece às 
informações inerentes a identificação do prestador do serviço, endereço geográfico e eletrônico do 
estabelecimento, seu registro na junta comercial, caso a atividade prestada exija adicionais informações de 
segurança ou selos de órgãos regulamentadores, os mesmos devem ser informados bem como os tributos a incidir 
sobre a prestação, caso do IVA (Imposto sobre valor agregado) por exemplo. Já p artigo 6º disciplina a as 
comunicações comerciais, abrangendo princípios elementares da publicidade: a identificável natureza comercial 
da comunicação, a identidade de que está proferindo a comunicação, clareza da informação disponibilizada e das 
eventuais condições promocionais. O artigo 10 traz específicas disposições a respeito das informações a serem 
prestadas nas tratativas contratuais, ressalvado os casos de contratos entre paritários, deve o prestador de serviço 
informar as diferentes etapas técnicas da celebração do contrato, informar se o contrato ficar arquivado a cargo 
do prestador, os meios técnicos para se corrigir eventuais erros quanto a encomenda do produto ou serviço, 
informar os códigos de conduta que regem a contratação e dos quais o prestador é signatário. 
282 “Suppose that a consumer purchases a car for private use under a contract that excludes all the seller’s 
liability for defects (a term which would clearly be unfair, and thus unenforceable, under both UCTA and the 
UTCC Directive). Five days later the purchaser is asked by a friend to deliver a package for a fee. If the purchaser 
decides to use the car for this purpose, does he lose the benefit of the protections at the moment he forms the 
subjective intention to use the car (and if so what happens if he changes his mind and takes the bus)? Or do the 
protections cease when he starts driving? Do they resurrect on the return journey, or only when it is completed, 
or not at all? These are questions to which it is hard to find consistent and appropriate answers, and thus it seems 
more sensible to determine once and for all the question of whether the law applies, and to do so at the moment 
the contract is made.” (Consumer Protection in Cloud Environments, op. cit. (nota 260), p. 54% (livro digital)). 
283  
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o entendimento de que a relação é realizada para fins empresariais, exceto se o fim empresarial 

for irrelevante, devendo-se apurar, no momento da contratação, quais eram as intenções do 

contratante.284 

A definição de consumidor na União Europeia passou por um importante delineamento 

doutrinário, após o caso paradigma de Francesco Benincasa, no qual se aventou aos tribunais 

superiores a possibilidade de empresas serem consumidoras pela constatação de 

vulnerabilidade no ato da contratação, contratação essa, frise-se, inteiramente comercial, mas 

o Tribunal acabou por reforçar o caráter excepcional das normas protetivas do artigo 13 a 15 

da convenção de Bruxelas. 

Para os autores ALAN CUNNINGHA e CHRIS REED, as soluções de incidência da 

jurisprudência europeia se inviabilizam diante dos contratos de cloud computing, visto que os 

fornecedores não customizam seus contratos com seus usuários, sejam consumidores pessoas 

físicas sejam empresários, de forma que o fornecedor, efetivamente, desconhece com quem 

efetivamente contrata. De fato, esse é o reflexo do conceito de desumanização e 

aperfeiçoamento dos comportamentos concludentes apurados quando das capturas de 

informação nas telas de sign-up (assinatura/contratação do serviço), bem como no momento 

da escolha do pacote de serviço a ser contratado. 

Assim, há três circunstâncias que podem identificar a forma de contratação de cloud 

computing: a primeira, pela natureza dos serviços contratados, visto que alguns contratos são 

voltados, por excelência, para empresas e não consumidores, caso da contratação de altíssimas 

potencialidades de processamento e armazenamento remoto desproporcionais ao consumidor 

convencional, caso das contratações feitas por empresas de e-commerce que demandam grande 

potencialidade de processamento e armazenamento de dados para a operacionalização de seus 

sites de vendas, por exemplo. Uma segunda forma seria aquela na qual o serviço é oferecido 

na forma de modalidade única, não sendo possível ao fornecedor identificar o sujeito que o 

contrata a menos que lhe peça ou lhe monitore as atividades. Nessa hipótese, o fornecedor 

                                                 
284 Caveat Consumer? Consumer Protection & Cloud Computing Part 1, Issues of Definition in the Cloud, in 
Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper,  nº 130/2013, 5 de julho, 2015, disponível em 
https://ssrn.com/abstract=2202758 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2202758, acesso em outubro de 
2017, pp. 16-17. 
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corre o risco do usuário agir como consumidor e os termos e condições do serviço estarem 

sujeitos ao micro sistema protetivo. 

Uma terceira circunstância seria o usuário que se habilita como entidade empresária, 

mas acaba por utilizar o serviço como um consumidor, caso de smartphones adquiridos por 

empresa, com pacotes de dados empresariais, mas entregues aos funcionários que os acabam 

utilizando para fins pessoais, com armazenamento de fotos e processamento de dados de 

aplicativos de localização e busca pessoais.285 

Outra hipótese de extrema divergência, é aquela do usuário que contrata o serviço de 

nuvem preparando-se para empreender atividade empresarial, mas que, por ora, ainda não 

efetivamente iniciou sua atividade empresária. É o caso paradigma europeu de Benincasa286, 

mas sendo este na hipótese de preparação de um contrato de franquia empreendido por pessoa 

física. Essa circunstância é cada vez mais comum nas empresas startups que, buscando 

reduções dos custos de transação iniciais, utilizando-se de contratos gratuitos de computação 

de nuvem com funcionalidades proporcionais ao tamanho inicial do negócio, contratam com 

interesses apenas futuros que podem ser concretizados, ou não. 

                                                 
285 Caveat Consumer? Consumer Protection & Cloud Computing Part 1, Issues of Definition in the Cloud, op. 
cit. (nota 284), p. 18. 
286 Trata-se do caso C-269/95, proposto por Francesco Benincasa em face da empresa Dentalkit, com sede em 
Florença. Benincasa pretendia abrir um franchising da empresa florentina em Munique. Pelo contrato firmado 
entre as partes, o foro competente para dirimir quaisquer problemas concernentes ao instrumento contratual seria 
Florença, bem como Benincasa teria direito de explorar a marca Dentalkit na região de Munique com 
exclusividade. Para abrir a empresa, Benincasa contratou vários empréstimos, os quais acabou, ao fim, por não 
zelar, investindo no empreendimento quantia superior a  8 milhões de LIT. Além, no curso do contrato de franquia, 
antes de seu estabelecimento começar a funcionar, não mais adquiriu produtos da Dentakit, buscando na 
Landgericht, corte local alemã, o reconhecimento da nulidade do contrato de franquia. Argumentou que o foro de 
Munique seria competente para dirimir a questão, bem como deveria ser considerado consumidor, pois como ele, 
de fato, nunca exercera a empresa pela qual contratara, ele deveria ser considerado consumidor. O Landgericht 
declinou de sua competência, reconhecendo a validade do contrato de franchising e não considerando Benincasa 
consumidor. O autor apelou para o Oberlandesgericht München, argumentando que os produtos e empréstimos 
que adquira não foram reintroduzidos no mercado pois a empresa ainda não estava funcionando, fato que só 
ocorreria no futuro; reconhecida a relação de consumo, haveriam cláusulas abusivas no próprio contrato de 
franchising  ao exigir a compra necessária de produtos da franqueadora e ainda impor a remessa de 3% de lucros 
sobre os produtos vendidos pela franqueada. A Oberlandesgericht München não reconheceu Benincasa como 
consumidor, sequer reconhecendo Munique como foro competente, destacando a corte a natureza consensual do 
contrato de franquia e sua inaplicabilidade como relação de consumo. (Francesco Benincasa v Dentalkit Srl., C-
269, 6ª Câmara, j. of 3.07.1997, órgão julgador: Oberlandesgericht München, Alemanha, tema: Brussels 
Convention - Concept of consumer - Agreement conferring jurisdiction, in http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995CJ0269:EN:HTML#DI, acesso em 05 de agosto de 
2013). 
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Os pesquisadores da Universidade de Londres discordam da aplicação dos conceitos 

de Benincasa para a computação de nuvem, visto que, dada a facilidade de contratação, muitos 

usuários podem contratar os serviços com os planos empresariais mais variados que, 

normalmente, acabam por frustrar-se.   

Outra importante controvérsia encontra-se na hipótese de profissionais amadores, que 

se utilizam da computação de nuvem para a divulgação ou gestão de seus negócios. Os autores 

britânicos exemplificam na hipótese de um enfermeiro que se utiliza de sua conta de e-mail 

para divulgar seu trabalho fotográfico, ou gerir a venda de suas fotos por meio de sites de 

armazenamento e divulgação. Os pesquisadores chamam essa figura de craft, que muito se 

aproxima aos SME, consistindo em atividades empresariais de pequeno porte, nas quais o 

proprietário está envolvido em todas as suas etapas produtivas e administrativas, 

empreendendo contribuições ativas e, muitas vezes, diretas na produção de bens e serviços.  

Importante trazer à baila estudo feito pela já mencionada pesquisadora KATE 

MATHEWS HUNT a respeito da legislação Australiana de direito ao Consumidor e ao Código 

de Cloud Computing da Nova Zelândia.  

A autora australiana parte seu estudo da enorme popularização da computação de 

nuvem e seu potencial disruptivo, indo além do armazenamento para o processamento por meio 

dos programas de streaming, que permite o acesso e o processamento de dados pelo usuário, 

de forma remota, sem a necessidade dos dados serem baixados pelos hardwares pessoais dos 

usuários, além da popularização de smartphones que introduziram a portabilidade de e-mails, 

armazenamento remoto de fotos e fatos de forma quase instantânea. Segundo dados trazidos 

pelo pesquisador, 80% da população australiana adulta já contratou serviços de nuvem e, 

curiosamente, desses, apenas 26% tem conhecimento de que efetivamente contratou o serviço. 

Entretanto, a popularização, observa a autora, deve-se ao fato do oferecimento gratuito 

do serviço e a baixa demanda de usuários que buscam os pacotes empresariais e pagos dos 

serviços. 

Pela lei australiana de direito do consumidor, a chamada Australian Consumer Law 

(ACL), a mesma tem por plano de incidência não apenas as pessoas físicas, mas igualmente os 

empresários SME (pequenos e médios empresários), trazendo como hipótese de incidência os 
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valores dos bens e serviços contratados, bem como a natureza da aquisição – tal como no 

sistema europeu – diferenciando-se o uso doméstico do uso empresarial.287 

 

4.2. ASSIMETRIA CONTRATUAL 
  

No tópico anterior, atentou-se sobre o conceito de consumidor e sobre como é feita a 

caracterização do consumo sob o sistema europeu e do Common Law, destacando seu aspecto 

restrito, e sobre a imprescindibilidade do uso do produto ou serviço ser para uso fora do uso 

comercial, despertando discussões a respeito dos contratos mistos (para uso profissional e uso 

pessoal). 

Sintetizando o entendimento Europeu, JOAQUIM DE SOUZA RIBEIRO, ao tratar dos 

contratos de consumo, partindo da definição corrente na doutrina portuguesa e europeia, 

entende por consumidor a pessoa física que adquire bens ou serviços com fins estranhos à 

atividade profissional ou empresarial.  

Nesse sentido, o contrato de consumo seria uma categoria específica de negócio 

jurídico celebrado entre empresas e consumidores, qualificados os últimos, como aqueles que 

se utilizam daquilo que fora adquirido para fins que não comerciais ou profissionais. Destaca 

que essa qualidade necessária do consumidor, que deverá utilizar aquilo que adquiriu de forma 

determinada, revela a característica relacional entre consumidor e fornecedor – relação que 

surge do exato contraponto entre os figurantes do negócio – desfrutando o fornecedor 

(profissional em exercício de sua atividade ou pessoa jurídica) de vantagens econômicas, 

organizacionais, informacionais e cognitivas, que influenciam no negócio jurídico firmado, já 

que apenas o fornecedor terá conhecimento dos plenos efeitos do negócio, sendo que apenas 

ele saberá das potencialidades de fato do produto ou serviço oferecido, bem como as 

informações a ele relevantes ou o alcance e efeitos dos dispositivos contratuais que regem a 

relação.  

Tal assimetria ensejaria, per se, a incidência de um diploma que imponha uma tutela 

adequada e eficaz a produzir efeitos que reequilibrem a relação. Todavia, esse diploma 

                                                 
287 CloudConsumer: contracts, codes & the law, op. cit. (nota 228), pp. 451-461. 
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específico apenas incidiria “quando do outro lado da relação se encontra uma empresa ou um 

profissional, colocando-o numa posição que leve a presumir a sua necessidade de tutela”.288 

Completa o autor, concluindo, que as digressões dogmáticas sobre o conceito subjetivo de 

consumidor são vastas, mas se esquecem de um importante “factor de delimitação” objetivo: 

a conclusão de um certo tipo de contrato e a situação que norteia sua perfeição.289 

Exemplifica com uma decisão da Cour de Cassation, de 26 de maio de 1992, que 

reconheceu um empresário como consumidor no momento da aquisição de sistema de alarme 

para seu estabelecimento. Tal decisão teria sido possível em virtude do sistema de proteção ao 

consumidor francês não o definir, tratando-se de verdadeiro campo deixado integralmente a 

cargo do aplicador da lei, muito diferente do sistema austríaco da KschG 

(Kündigungsschutzgesetz), que opta por uma definição negativa de consumidor. Distinto ainda 

do sistema espanhol, que traz uma definição com base na destinação final,290 exemplo este que 

inspirou a definição brasileira de consumidor, como já explanado neste trabalho. 

Compartilha SOUZA RIBEIRO do conceito aberto de consumidor, tendo em vista a 

natureza funcional dos conceitos jurídicos. De fato, a assimetria entre os contratantes pode ser 

tomada por dois vieses: o primeiro, quando a disparidade entre os contratantes se funda no 

antagonismo organização versus indivíduo; e o segundo,  com foco na assimetrias de 

conhecimento entre profissional e leigo. Neste último, nada impede que uma empresa 

contratante seja considerada consumidora enquanto destinatária final de um bem que não 

intimamente relacionado com sua atividade empresarial. Conclui por afirmar que o 

reconhecimento de que, se a relação de consumo se funda na própria assimetria de 

conhecimento, o próprio conceito de destinação é, por fim, afastado como ponto de 

referência.291 Nesse mesmo sentido, ROPPO destaca que a mera caracterização socioeconômica 

das partes seria insuficiente para se definir a incidência ou não de uma legislação protetiva, 

                                                 
288 O Problema do Contrato, As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual, op. cit. 
(nota 45), pp. 480. 
289 O Problema do Contrato, As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual, op. cit. 
(nota 45), pp. 478-479. 
290 O Problema do Contrato, As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual, op. cit. 
(nota 45), pp. 478-479. 
291 O Problema do Contrato, As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual, op. cit. 
(nota 45), pp. 479. 
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devendo-se buscar um método mais eficaz e geral de delimitação, sendo a assimetria de poder 

contratual o meio adequado para tanto.292 

Há época do projeto da Diretiva 93/13/CEE, o mesmo sofrera críticas visto que apenas 

tratava das características subjetivas dos contratos de consumo (identidade das partes), 

esquecendo-se da relação em si, tanto que o projeto aprovado passou a exigir, além da mera 

identidade das partes, também uma análise contratual da relação, e que o negócio fosse regido 

por cláusulas que o consumidor não pudesse dispor ou alterar a disposição.293  

Logo, a vulnerabilidade passou a incorporar uma verdadeira análise contratual,294 

análise esta que não prescinde de uma mera presença de consumidor e fornecedor, podendo 

muito bem ocorrer entre operadores econômicos profissionais, em respeito ao próprio princípio 

do Unidroit, ao tratar do tema da Gross disparity295, e o Principles of European Contract Law, 

                                                 
292 V. ROPPO, Il Contratto del Duemila, 3ªed., Torino, Giappichelli, pp. 83-89. 
293 Aqui, SOUZA RIBEIRO faz clara referência ao art. 3º da Diretiva 93/13/CEE, que trata das cláusulas abusivas 
nos contratos celebrados com os consumidores: art. 3º “1. Uma cláusula contratual que não tenha sido objecto de 
negociação individual é considerada abusiva quando, a despeito da exigência de boa fé, der origem a um 
desequilíbrio significativo em detrimento do consumidor, entre os direitos e obrigações das partes decorrentes do 
contrato. 2. Considera-se que uma cláusula não foi objecto de negociação individual sempre que a mesma tenha 
sido redigida previamente e, consequentemente, o consumidor não tenha podido influir no seu conteúdo, em 
especial no âmbito de um contrato de adesão. O facto de alguns elementos de uma cláusula ou uma cláusula 
isolada terem sido objecto de negociação individual não exclui a aplicação do presente artigo ao resto de um 
contrato se a apreciação global revelar que, apesar disso, se trata de um contrato de adesão. Se o profissional 
sustar que uma cláusula normalizada foi objecto de negociação individual, caber-lhe-á o ónus da prova. 3. O 
anexo contém uma lista indicativa e não exaustiva de cláusulas que podem ser consideradas abusivas.” 
294 Completando a análise de SOUZA RIBEIRO, VINCENZO ROPPO destaca que a origem da assimetria de poder 
contratual teria surgindo dos princípios protetivos do sistema do Unidroit para contratos internacionais de 1994 e 
também seria derivada de princípio decorrente da chamada Comissão Lando de 1995-1999, cujos trabalhos teriam 
sido iniciados anos antes pelo prof. Ole Lando (Comissão que atuou em três etapas), buscou unificar a base 
principiológica de um direito europeu dos contratos, que não visou apenas o contrato de consumo em sua 
formulação, mas sim objetivou um maior raio de abrangência sobre todas as formas de contrato, abstraindo o 
mero status econômico dos participantes per se, tornando necessário analisar o próprio equilíbrio contratual em 
si, devendo-se analisar se o status econômico de uma das partes influenciou no equilíbrio contratual ou não na 
relação fática, manifestada, normalmente, sobre cláusulas unilateralmente estabelecidas (Il Contratto del 
Duemila, op. cit. (nota 292), pp. 88-89). 
295 Aqui, VINCENZO ROPPO destaca o então art. 3.10 do Unidroid Principles, hoje artigo 3.2.7 com a reforma de 
2004, que define a hipótese de vulnerabilidade, chamada de Gross disparity, em uma dada relação através da 
constatação de elementos ensejadores de assimetria de poderes contratuais, não tratando em momento algum da 
dicotomia consumidor/fornecedor: art. 3.2.7 (1) A party may avoid the contract or an individual term of it if, at 
the time of the conclusion of the contract, the contract or term unjustifiably gave the other party an excessive 
advantage. Regard is to be had, among other factors, to  
(a) the fact that the other party has taken unfair advantage of the first party's dependence, economic distress or 
urgent needs, or of its improvidence, ignorance, inexperience or lack of bargaining skill; and  
(b) the nature and purpose of the contract. (2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may 
adapt the contract or term in order to make it accord with reasonable commercial standards of fair dealing. (3) 
A court may also adapt the contract or term upon the request of the party receiving notice of avoidance, provided 
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de 1999, ao tratar das hipóteses da faculdade de arrependimento em contratos firmados diante 

de lesão à boa fé, no qual um dos contratantes teria usado de sua posição contratual para aferir-

lhe vantagem desequilibrante sobre a relação, bem como determinando, unilateralmente, 

cláusulas desbalanceadoras da relação.296  

Nesse mesmo sentido, ZIMERMANN destaca que a Suprema Corte Alemã tende a aceitar 

a incidência do diploma que disciplina as cláusulas contratuais unilaterais aos contratos 

celebrados entre empresas, visto que tanto os consumidores, quanto os empresários tendem a 

aceitar os termos padrões do contrato, visto ser inviável economicamente buscar outras 

empresas que ofereçam cláusulas com melhores termos, ainda mais cuja incidência 

dificilmente ocorra. Ainda, a tentativa de se influenciar as cláusulas unilaterais demanda 

dinheiro e tempo para formatar um contrato sob medida, gasto de que os empresários buscam 

fugir, não envolvendo necessariamente um poder econômico superior – vulnerabilidade 

econômica – da empresa ofertante sobre a outra para que ocorra um aceite, abrindo uma janela 

para abusos às poucas opções da empresa compradora do produto ou serviço. 

Partindo destas constatações, a dicotomia consumidor e fornecedor, no ver de 

VINCENZO ROPPO restaria superada por um novo paradigma contratual com amparo na 

chamada assimetria de poder contratual, já preceituada nos respectivos diplomas legais de 

cunho internacionais.297 De fato, tal característica da assimetria estaria na própria base do novo 

paradigma contratual, e não apenas restrita aos contratos de consumo, que devem ceder lugar 

para uma nova visão que abstrai da relação de consumo, retirando do centro de discussões o 

próprio contrato de consumo em si.  

                                                 
that that party informs the other party of its request promptly after receiving such notice and before the other 
party has reasonably acted in reliance on it. The provisions of Article 3.2.10(2) apply accordingly. 
296 VINCENZO ROPPO destaca o art. 4:110, mas aqui importante, também, citar o art. 4:109, ao tratar das Excessive 
benefit or unfair advantage, enumerando hipóteses em que o contratante poderá exercer verdadeira faculdade de 
arrependimento, aqui uma tradução livre da expressão avoid contract, diante da constatação de premente 
necessidade ao contratar, ignorância do contratante com relação ao produto ou serviço adquirido, inexperiência 
negocial do contratante ou falta de poder de barganha. Observa o autor, quanto ao primeiro dispositivo que este 
refere-se aos chamados contratos standart, ao por em destaque a hipótese de cláusula contratual unilateralmente 
estabelecida que provoque severo desequilíbrio contratual: A party may avoid a term which has not been 
individually negotiated if, contrary to the  requirements of good faith and fair dealing, it causes a significant 
imbalance in the parties' rights  and obligations arising under the contract to the detriment of that party, taking 
into account the  nature of the performance to be rendered under the contract, all the other terms of the contract 
and  the circumstances at the time the contract was concluded. 
297 Il Contratto del Duemila, op. cit. (nota 292), pp. 89. 
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Menos radical, mas em igual sentido, SOUZA RIBEIRO confirma que os contratos de 

consumo são oriundos de um verdadeiro processo de massificação contratual, todavia, tal 

processo não se observaria apenas nas relações entre consumidor e profissional/empresa, a 

massificação também estaria presente em relações entre empresas, vulneráveis às chamadas 

cláusulas de contratação geral.298  

Constatada a vulnerabilidade – em exato raciocínio empreendido por ROPPO – deve a 

empresa vulnerável ser tutelada, não as excluindo do regime especial de proteção ao 

consumidor299 – ainda que o autor recuse-se a usar a expressão contrato de consumo para as 

relações de fornecimento, ele conclui pela sua aplicação – restando injustificado a existência 

de uma diferenciação entre os contratos de consumo de demais relações, equiparando-se na 

produção de efeitos em âmbito coletivo.300 

Destaca que a existência de cláusulas de contratação geral permeia a maioria dos 

negócios. Em contrapartida, não é possível, também, apenas se avaliar a relação contratual 

tomando o antagonismo entre seus polos. O que de fato deve-se analisar é a aproximação ou 

não dos contratantes pelo contrato, refletindo o mesmo, para mais ou para menos, a 

congruência negocial das partes.  

                                                 
298 Só merecem a qualificação de ccg as cláusulas que, não tendo em vista uma contraparte determinada, nem 
apresentando uma conformação moldada por uma concreta relação contratual, revestem carácter geral e 
abstrato. A elaboração sem prévia negociação individual só é um dado qualificante do fenômeno se a ela presidir 
a intensão de utilização reiterada das cláusulas numa série de contratos que se projeta concluir. (O Problema 
do Contrato, As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual, op. cit. (nota 45), p. 447). 
Na doutrina italiana, as ccgs são conhecidas como condizioni generali, as quais o consumidor em nada opina a 
respeito, sendo-lhe apenas facultado aceitar ou recusar em bloco as referidas cláusulas, muito comuns na aquisição 
de veículos e máquinas, bem como na aquisição de serviços de fornecimento de gás, energia e água (Il Diritto dei 
consumatori, op. cit. (nota 43), pp. 174. Para ZIMMERMANN , tais espécies de cláusulas são chamadas de standard 
terms destaca que sua construção é perfeitamente legal, se for empreendida por um terceiro neutro da relação, 
todavia, o que ocorre é que o próprio comprador ou oferecedor do serviço a faz ele mesmo e dificilmente resiste 
a tentação de forçar que tais lhe favoreçam no negócio, criando as chamadas unfair standart terms, cuja disciplina 
fora empreendida pelo Standart Terms of Business Act Alemão de 1976. A lei especifica sobre o tema restou 
necessária devido o fenômeno da massificação dos contratos pós revolução industrial, mesmo porque antes, até 
mesmo na Roma antiga, a figura já existia, mas ainda era incipiente (The New German Law of Obligations, op. 
cit. (nota 261), pp. 174.) 
299 Ao tratar da disciplina dos contratos de massa, afirma ALPA que dentro dos contratos de massa estão inseridos 
uma série de espécies contratuais que não apenas as de consumo. Caso de terceiro que põe em circulação 
formulário padrão de contratação, ou caso de empresa que formula contrato, no qual figure ela como mero oblato 
e o consumidor verdadeiro ofertante. Ainda existiram os contratos de intermediação (representação, mandato) 
que poderiam revestir-se de cláusulas gerais, não caracterizando relações de consumo. (Il Diritto dei consumatori, 
op. cit. (nota 43), pp. 197). 
300 O Problema do Contrato, As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual, op. cit. 
(nota 45), pp. 480. 
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Deve ponderar, portanto, que determinados contratos, ainda que firmados avulsamente, 

ou seja, entre particulares, em nada vinculando-se, ao menos diretamente, ao poder público, 

poderão sofrer sua regulamentação, através da dupla incidência de normas de caráter público 

e também privado. Tal fenômeno fora chamado de Strukturwandel der Öffentlichkeit, no qual 

os particulares deverão ser responsabilizados socialmente por sua conduta quando esta afetar 

a sociedade, submetendo-se a conduta ao controle público. Ressalta que o direito privado 

contratual não seria subjugado pelo poder público e sua regulamentação protetiva, mas de fato, 

ganharia uma nova interpretação teleológica. 

Opta o autor por uma verdadeira análise gradativa das relações contratuais, devendo-

se ponderar pela complexidade das situações e a heterogeneidade de interesses sociais em jogo. 

Observe-se que o contrato e suas disposições se mantêm, mas sua função ganhará novo sentido, 

dependendo em proporção, do âmbito da relação que for por eles regida. Mudando-se o âmbito, 

muda-se a disciplina jurídica a incidir na hipótese fática, bem como sua valoração, analisando-

se a extensão do Öffentlichkeitsgehalt (conteúdo público).301 

Tal gradação interpretativa teria por escopo conferir ao contrato uma referência 

funcional, visto que o mesmo é inserido em relações de naturezas diversas, devendo sua 

interpretação transmudar-se no sentido de melhor reger essas relações.  

Nesse aspecto, a imposição de uma separação fixa entre contratos que afetam ao 

interesse público, caso dos contratos de consumo e dos contratos meramente entre particulares 

deve ser substituída por uma visão flexível que observe a dupla natureza pública e privada de 

muitos contratos, evitando-se que um contrato seja disciplinado eminentemente pelo direito 

privado, em prejuízo de parcela de sua natureza relativa ao interesse público, subjugando-se 

uma disciplina pela outra.  

Na esfera do contrato eminentemente privado, este teria por função mediar os interesses 

individuais, primando-se pela congruência negocial em caráter pleno. Já nos contratos de 

expressão coletiva, a contratação ocorre de forma estandardizada, no qual as cláusulas 

contratuais já são pré-dispostas, unilateralmente, por um poder organizatório302 anterior, 

                                                 
301 O Problema do Contrato, As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual, op. cit. 
(nota 45), pp. 481. 
302 O Problema do Contrato, As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual, op. cit. 
(nota 45), p. 482. 
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restando a vontade reduzida à mera aceitação dos termos e à escolha do bem ou serviço a ser 

adquirido. 

Observe-se que há vontade nos dois negócios, mas sua natureza é distinta, o que implica 

em uma nova visão do âmbito da responsabilidade para os dois negócios, visto que a liberdade 

contratual é apresentada de formas antagônicas. A primeira abrange a autodeterminação 

completa, quanto a segunda a liberdade é exercida dentro de um campo mínimo de manobra. 

A interpretação do contrato tomando por base seu aspecto volitivo e valorativo é chamada de 

sistema deslizante.303 

Tomando por base RAISER, afirma-se que, nas relações de consumo, dois princípios 

incidem: a liberdade contratual e o controle de equivalência das condições, destacando que nos 

negócios uniformizados por cláusulas prévias unilateralmente estabelecidas, o grau de 

legitimidade do mesmo resta diminuído em prejuízo do contratante.  

Entretanto, um grande problema se impõe: que disciplina legal incidirá nessas espécies 

contratuais que abrangem a incidência de dois princípios, prima facie, conflitantes, sendo, na 

prática, muito difícil identificar eventuais interesses coletivos que determinem, ou não, a 

incidência de legislação protetiva na relação contratual. 

De fato, defende o autor que tais princípios não estariam em conflito, muito pelo 

contrário, comportar-se-iam como verdadeiros polos gravitacionais a orientar as cláusulas 

contratuais, dinamizando o campo contratual. Ou seja, a liberdade contratual é princípio 

fundante da autodeterminação privada por excelência, cabendo ao controle do conteúdo, a 

função de verdadeiro contraprincípio304. Logo, a equivalência de condições entre os 

contratantes não seria um limite à liberdade contratual, mas sim, um elemento orientador.  

Neste sentido, as cláusulas de contratação geral deverão estar sempre orientadas a 

preservar os interesses, ainda que não expressos, pelo polo contratante. Trata-se de uma nova 

dimensão valorativa do contrato, desfazendo-se sua figura eminentemente centrada na 

                                                 
303 O Problema do Contrato, As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual, op. cit. 
(nota 45), p. 483. 
304 O Problema do Contrato, As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual, op. cit. 
(nota 45), p. 485. 
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liberdade contratual, evitando que clausulas unilaterais provoquem um sufocante nivelamento 

pela entidade modeladora.305 

Diante de contratos uniformes, sua circulação se massifica de tal forma a abranger 

grande número de contratantes com apenas um agente privado, por exemplo. Nessa hipótese, 

a incidência da norma sobre esses contratos é da legislação pública protetiva, e não da 

legislação de direito privado. Nesse sentido que SOUZA RIBEIRO afirma que:  

Apenas uma minoria de actores privados, utilizando formas de direito 
civil, consegue para as suas decisões individuais um círculo de 
eficácia que deve ser qualificado como público. Os conflitos de 
interesse colocam-se, pois, de antemão, a nível coletivo, 
correspondente ao da incidência da préformulação.306 

 

Nessas hipóteses, o contrato se desnatura de função eminentemente mediadora e 

disciplinadora de relações privadas, tornando os conflitos contratuais verdadeiras demandas 

coletivas, devido a incidência uniforme da préformulação, cabendo a legislação protetiva 

disciplinar os conflitos surgidos e orientar a produção dessas cláusulas unilaterais a zelar pelo 

interesse do contratante. Nesse sentido que o autor traz o DL nº 446/85 que disciplina as 

hipóteses de cláusulas abusivas no ordenamento jurídico português, transpondo a Diretiva 

93/13/CEE, impondo um controle genérico às cláusulas empreendidas em contratos avulsos de 

massa e tomando por base a cláusula geral de boa-fé, tal qual é feito na Alemanha307. Assim, 

impõe ao agente privado, que realiza os contratos estandardizados, o ônus de cuidar dos 

interesses do contratante potencial. 

Dissertando sobre a assimetria contratual no sistema italiano, VINCENZO ROPPO afirma 

que este é um critério que supera a rígida definição de relação de consumo baseada na 

caracterização socioeconômica da dicotomia consumidor/fornecedor, além de propor novo 

paradigma para a análise dos chamados contratos comuns, disciplinados estes no âmbito do 

art. 1321 e seguintes do Codice Civile. 

                                                 
305 O Problema do Contrato, As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual, op. cit. 
(nota 45), p. 486. 
306 O Problema do Contrato, As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual, op. cit. 
(nota 45), p. 486. 
307 The New German Law of Obligations, op. cit. (nota 261), p. 175. 
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Indaga-se o autor sobre se o campo de incidência da relação de consumo restringir-se-

ia à incidência aos contratos entre fornecedor e consumidor ou abrangeria todas as formas 

contratuais em que se observasse um contrato assimétrico. Entendendo-se esse último como 

uma hipótese de congruência negocial, em que os figurantes desfrutem de diferentes 

abrangências quanto aos seus poderes negociais (a posição que desfrutam no mercado), 

afirmando o autor tratar-se de verdadeira característica fisiológica do contrato, e não 

meramente patológica (termo entendido como a assimetria tomada pela constatação de fatores 

objetivos que incidem no exato momento da perfeição contratual, sobre um polo contratual 

específico. Seriam exemplos, o estado de perigo, a contratação mediante lesão etc). Já a 

assimetria fisiológica seria entendida como aquela que incide, não de modo individual, mas 

sim, através da estandardização para todos os contratantes308, derivada a assimetria da posição 

de controle de mercado que um polo contratual exerceria sobre o outro. 

Logo, seriam débeis, em seu sentido subjetivo, o consumidor frente o fornecedor, o 

franqueador diante do franqueado, o subcontratado diante do cliente. Seriam débeis, em seu 

sentido patológico o contratante ameaçado, o lesionado, o enganado.309 

Na categoria dos chamados contratos assimétricos, estariam abrangidos os chamados 

contratos de consumo, mas não só, abrangendo também os contratos entre dois profissionais, 

devendo-se analisar a relação sob o ponto de vista do poder contratual e da posição de mercado 

desfrutada pelos contratantes, a constatar a chamada assimetria fisiológica. 

Ao analisar o Codice del consumo, ROPPO observa que o código apenas se refere aos 

contratos de consumo, sequer mencionando a possibilidade dos contratos assimétricos. 

Todavia, o diploma sofrerá com severas emendas chamadas de decretos Bersani – totalizando 

dois: Lei 248/2006 e outro de 02 de abril de 2007 – que, apesar de suprimirem trechos e criarem 

uma verdadeira legislação paralela sobre o tema da proteção ao consumidor e da concorrência, 

acabaram por ampliar a incidência da legislação protetiva para várias outras situações que não 

aquelas de consumo, aquelas chamadas de relações assimétricas.  

                                                 
308 Il Contratto del Duemila, op. cit. (nota 292), p. 106. 
309 Il Contratto del Duemila, op. cit. (nota 292), p. 106. 
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O primeiro Decreto Bersani310 tem curiosa redação em seu art. 8º, ao tratar da 

imposição de preços mínimos e máximos de apólices de seguros automotivos, proibindo a 

imposição de cláusulas que determinem preço mínimo ou desconto máximo às apólices 

oferecidas. Aliás, no próprio item 1 do mesmo dispositivo, se fala apenas em consumidor.  

De fato, pela redação do dispositivo, refere-se este a qualquer cliente que busque a 

seguradora, pessoa física que procura assegurar seu veículo de uso privado ou mesmo uma 

sociedade empresária que busca assegurar a frota de veículos que distribui seus produtos pelo 

país. 

Mesmo raciocínio se aplicaria ao art. 10311, que disciplina as atividades bancárias e a 

possibilidade de modificação unilateral de cláusulas em contratos de longa duração, aparente 

rebus sic stantibus. Destaca ROPPO que a redação sequer refere-se ao consumidor, mas prefere 

utilizar-se do termo cliente, podendo este, novamente, ser pessoa física ou mesmo sociedade 

empresária.312 Todavia, o dispositivo do art. 10 está incerto na hipótese de incidência da própria 

Lei de proteção ao consumidor, conforme o próprio título explicita: Misure urgenti per lo 

sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitivita', per la tutela dei 

consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi.  

Conclui o autor que o primeiro decreto Bersani expande a incidência do diploma 

protetivo do consumidor313, abrangendo não só o consumidor em seu sentido stricto, mas 

também o cliente que ocupa posição contratual desequilibrada, pessoa física ou sociedade 

empresária. 

Na mesma linha seguiu o segundo decreto Bersani (Lei nº40/2007314), mas com tom 

mais radical, em seu primeiro capítulo Misure urgenti per la tutela dei consumatori, referindo-

                                                 
310 Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Suplemento Ordinário nº 183, in 
http://www.camera.it/parlam/leggi/06248l.htm, acesso 03.09.2013. 
311 O referido dispositivo é mero remissivo ao art. 118 do Decreto legislativo n º 385 de 01 de setembro de 1993, 
que consolida a disciplina bancária e oferecimento de crédito. 
312 Il Contratto del Duemila, op. cit. (nota 292), pp. 108-109. 
313 “(…) in realtà regola posizioni e rapporti di <<clienti>>; (consumatori e non), cui ritiene di offrire un 
sovrappiù di tutela in ragione dell’assimetria di potere contrattuale che essi fisiologicamente soffrono nel 
rapporto com contraparti di mercato quali assicurazioni e banche. Ovvero: dice di regola contratti del 
consumatore; ma la verità è che regola contratti aimmetrici.” (Il Contratto del Duemila, op. cit. (nota 292), pp. 
108-109.) 
314 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Suplemento ordinário nº 91, in 
http://www.camera.it/parlam/leggi/07040l.htm acesso em outubro de 2013. 
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se expressamente à tutela dos consumidores, aqui, devendo o termo ser tomado em sentido 

amplo, abrangendo qualquer cliente que contrate com empresas ou profissionais.315 

No referido diploma, destaca-se uma série de disposições em que o diploma opta por 

uma redação aberta, com a utilização do termo clientes (art. 2º ao referir-se aos que firmaram 

contratos com operadoras de telefonia, o art. 3º ao referir-se aos que trafegam por autoestradas, 

ou mesmo no art. 7º, ao referir-se genericamente ao mutuário, ou mesmo ao devedor no art.8º). 

Todos disciplinados sobre a rubrica da lei de tutela do consumidor. 

A principal disposição, para ROPPO, estaria no art. 5º, que novamente trata dos contratos 

de seguro e em momento algum restringe o entendimento amplo adotado por toda a redação 

do diploma legal, empreendendo clara restrição apenas ao referir-se ao art. 134 do Codice elle 

Assicurazioni Private (Decreto Legislativo nº 209 de 7 de setembro de 2005), ao referir-se à 

pessoa física que aperfeiçoará novo contrato de seguro com novo veículo de igual categoria ao 

anterior, não podendo os termos do novo contrato lhe serem mais desfavoráveis que o anterior 

já firmado.316 

Todavia, uma análise mais detida do referido diploma permite visualizar que o conceito 

de destinatário final está expresso no art. 10.1317 do último decreto Bersani, tratando das 

medidas urgentes para a liberalização de atividade econômica, no original: Misure urgenti per 

la liberalizzazione di alcune attivita' economiche, trazendo disposição com claro escopo de 

incentivar uma concorrência mínima e igualitária. Todavia, o autor em nada menciona a 

passagem na Lei. 

Por fim, ROPPO menciona o Projeto de Lei Misure per il cittadino consumatore e per 

agevolare le attività produttive e commerciali, nonchè interventi in settori di rilevanza 

                                                 
315 Il Contratto del Duemila, op. cit. (nota 292), pp. 110. 
316 “-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore 
veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un 
componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito 
piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.” 
317 Art. 10.1 Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta' di concorrenza secondo 
condizioni di pari opportunita' sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, 
nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi 
sul territorio nazionale, in conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli 
articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 
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nazionale318, no qual há disposições que abrangem a disciplina de contratos de telefonia, 

fornecimento de gás, intermediação comercial, fornecimento de combustível, livre circulação 

de mercadorias. Afirma o autor que o projeto trata dos consumidores tomados em seu sentido 

amplo, abrangendo os chamados usuários e clientes, que poderão ser pessoas físicas ou 

jurídicas.319 

De fato, a lei busca uma concorrência mais igualitária, cujo o último beneficiário seria 

o consumidor, ao desfrutar de melhores preços no mercado, conforme determina, por exemplo, 

o art.3º320, no qual destaca a importância da livre circulação de mercadorias, conferindo ao 

consumidor a faculdade de escolher o produto que mais lhe agrade. Curioso que, aqui, o artigo 

faz ressalva explícita ao consumidor final, mas nada menciona especificamente à pessoa física 

ou jurídica. 

Todavia, nesse aspecto, não se deve perder de vista peculiaridade não destacada pelo 

autor italiano: a lei, de fato, não distingue consumidores pessoas físicas de pessoas jurídicas, 

mas adota um critério eminentemente brasileiro e espanhol ao determinar logo em seu art. 1º 

que : 

Al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari 
opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme 
funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali 
migliori condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul 
territorio nazionale ed alle attività di distribuzione commerciale e di 
servizio, ou. 

 

Ou seja, será consumidor o destinatário final da relação, uma clara mudança de 

paradigma do Codice del consumo para a lei extravagante.  

Conclui ENZO ROPPO que os contratos de consumo são uma categoria superada 

recentemente, que serviu como base teórica para a construção dos contratos assimétricos, 

                                                 
318 Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/testo_int.asp?d=30599, acesso em 02.09.2013. 
319 Il Contratto del Duemila, op. cit. (nota 292), pp. 111-113. 
320 In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di 
pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai 
consumatori finali un’effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche 
alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono consentite senza un preventivo nulla osta 
della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale 
PER la Motorizzazione civile, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: (…) 



172 
 

 

tratando-se estes de uma verdadeira categoria contratual derivada do código civil, mas 

desprovida das restrições subjetivas da caracterização socioeconômica das partes a que o 

contrato de consumo ainda vê-se preso. 

Analisando a evolução dos contratos, sabe-se que, nos anos oitenta, o contrato era o do 

direito comum. Já nos anos noventa, as legislações nacionais europeias passaram a ser 

fortemente influenciadas pelas Diretivas, criando a figura do contrato de consumo, que passou 

a disputar seu campo de incidência com o contrato de direito civil. Em um terceiro momento, 

nos anos dois mil, observa-se a expansão do contrato de consumo, que passou a abranger não 

só os contratos entre consumidor e fornecedor, mas também, os contratos assimétricos, que 

compreendem as relações contratuais business-to-consumer e a grande novidade: as relações 

business-to-business. 321  

 Igualmente no Brasil, a doutrina tem desenvolvido a perspectiva da chamada 

vulnerabilidade. 

 Relembre-se que a vulnerabilidade é princípio pelo qual o ordenamento jurídico 

reconhece a qualidade ou condição de um sujeito mais fraco na relação de consumo, que estará 

exposto a outro polo contratual com potência para submeter o primeiro, decorrendo o princípio 

de uma ponderação advinda dos conceitos de igualdade e liberdade contratual.322 

CLÁUDIA LIMA MARQUES destaca que a vulnerabilidade é conceito inerente ao 

microssistema protetivo concretizador de disposições constitucionais de tutela dos direitos 

subjetivos do mais fraco323, mas é igualmente importante ponderar que situações de 

vulnerabilidade se encontram em diversos microssistemas protetivos, como o direito 

ambiental, o direito do trabalho e até mesmo o próprio direito civil nas hipóteses de erro, dolo, 

vício, lesão e onerosidade excessiva, por exemplo, mas encontrando campo com 

                                                 
321 Il Contratto del Duemila, op. cit. (nota 292), pp. 118. 
322 P.V. DAL PAI MORAES, Código de Defesa do Consumidor, O princípio da vulnerabilidade no contrato, na 
publicidade, nas demais práticas comerciais, 3ª ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2009, pp. 124-128. 
323 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais, op. cit. (nota 42), 
pp. 405 
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regulamentação mais específica nas relações de consumo disciplinadas pelo Código de Defesa 

do Consumidor324, sendo a vulnerabilidade seu elemento cerne.325 

Para GUILHERME FERREIRA DA CRUZ, a vulnerabilidade é a “espinha dorsal” da 

proteção do consumidor, se encontrando o consumidor preparado, individualmente, para a 

aquisição de um produto ou serviço por não conhecer o mercado como o fornecedor, com o 

qual nunca de relaciona de forma direta.326 

Em seu doutorado, o autor destaca um elemento curioso como caracterizador da relação 

de consumo: os indivíduos tomados “individualmente”. Ocorre que, no mundo digital, da 

mesma forma que é disponibilizado um complexo arcabouço tecnológico ao fornecedor para 

melhor captar o consumidor, o mesmo igualmente ocorre com o próprio consumidor, que passa 

a ter a sua disposição um novo arcabouço tecnológico para melhor proteger-se de práticas 

abusivas dos agentes econômicos.327 

FERNANDO CAMPOS SCAFF, em análise à evolução dos vícios e defeitos do produto 

antes e após o advento da legislação protetiva do consumidor, observou que os defeitos ocultos, 

desconhecidos do comprador, que tornavam a coisa adquirida imprópria para o consumo, não 

dispunham de tratamento adequado pelo direito privado, demandando pela aplicação de uma 

legislação protetiva, que recepcionou elementos do direito privado, especialmente aqueles que 

fundamentam a noção dos vícios redibitórios, corporificados nos contratos comutativos, 

tradição da coisa, preexistência ou contemporaneidade do vício à entrega da coisa ou serviço, 

gravidade do vício e brevidade do tempo para a pretensão.328 

                                                 
324 I.R. NOVAIS REIS, O Princípio da Vulnerabilidade como núcleo central do Código de Defesa do Consumidor, 
in Revista dos Tribunais, v. 956, junho, 2015, pp.89-95, disponível em Thomson Reuters Legal One 
http://revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6adc600000160a2a267fca1
653f26&docguid=I0610b400fb9e11e485db010000000000&hitguid=I0610b400fb9e11e485db010000000000&s
pos=1&epos=1&td=1477&context=93&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=false&isFromMultiSumm=&startChunk=1&endChunk=1, acesso em agosto de 
2017. 
325 Aqui importante assegurar a utilização da adequada terminologia. A vulnerabilidade não é um “núcleo central 
do código de defesa do consumidor”, mas sim elemento cerne da relação de consumo, de forma que sua ausência 
implicaria em ausência de cumprimento ao suporte fático da relação de consumo. 
326 Teoria Geral das Relações de Consumo, 2014, São Paulo, Saraiva, p.79. 
327 No tópico seguinte a questão será trata de forma mais detida. 
328 Responsabilidade Do Empresário Pelo Fato Do Produto E Do Serviço, Do Código Civil Ao Código De 
Proteção E Defesa Do Consumidor, in Revista dos Tribunais, RT nº 737, março, 1997. 
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CLÁUDIA LIMA MARQUES distingue quatro modalidades de vulnerabilidade do 

consumidor: técnica, jurídica, fática e informacional, sendo aos mesmos acrescentados outras 

modalidades por PAULO VALÉRIO DAL PAI MORAES e IURI RIBEIRO NOVAIS DOS REIS: 

vulnerabilidade política ou legislativa, vulnerabilidade neuropsicológica, ambiental e 

tributária, tudo a se reforçar a ideia da tentativa da doutrina nacional em expandir a incidência 

do Código de Defesa do Consumidor. 

Vulnerabilidade técnica é aquela que diz respeito ao desconhecimento das 

características intrínsecas do bem ou serviço adquirido pelo consumidor. A tese é comumente 

utilizada para a expansão da incidência da legislação protetiva às empresas e agricultores, 

especialmente no caso dos últimos na compra de sementes para o plantio.329 

Vulnerabilidade jurídica ou científica é a ausência de conhecimentos advindos de 

determinado campo do conhecimento cujo domínio seja imprescindível para se entender os 

efeitos que emanaram do negócio jurídico firmado. Destaque para os contratos firmados entre 

pessoas físicas e instituições financeiras, ou quando da aquisição de hardware acompanhado 

de software para seu acesso e gerenciamento. 

Importante se mencionar o caso de softwares para a utilização de maquinários 

agrícolas, de forma que o agricultor adquire os equipamentos de colheita, os quais 

acompanham sofisticado licenciamento de software para gestão e processamento de dados 

advindos da colheita que está sendo realizada, incluindo mapeamento de áreas, estimativa de 

eficiência do maquinário, compartilhamento de informações meteorológicas, 

operacionalização de operações de financiamento e venda de safras no mercado futuro por 

meio de smart contracts.330 De fato, nesses setores, a tecnologia em muito extravasa a simples 

aquisição das máquinas. 

                                                 
329 Esse entendimento já foi proferido assentado no caso do julgado o Agravo Regimental no Recurso Especial nº 
1200156/RS de setembro de 2010 no qual o Superior Tribunal de justiça entendeu que os produtores agrícolas 
que compram sementes para plantio podem ser considerados consumidores diante da utilização da interpretação 
finalista da Lei e em virtude da constatação de vulnerabilidade técnica do agricultor. 
330 Trabalho sobre o tema foi desenvolvido na Universidade de Sevilla por ISMAEL SANTIAGO MORENO, o qual 
dissertou sobre os smart contracts no campo dos contratos agrários e destacou a importância da forma da 
transmissão de dados via autenticação blockchain, que permite a gestão, em tempo real, de dados advindos do 
setor agrícola, permitindo a rastreabilidade dos produtos coletados, trazendo maior transparência ao setor, 
igualmente facilitando o financiamento das safras em tempo real, delegando aos smart contracts a 
operacionalização de negócios de forma automática. Além, a tecnologia do blockchain permite a transmissão de 
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A doutrina nacional empreende um esforço de compartimentar os diferentes tipos de 

vulnerabilidade técnica e jurídica/científica que acabam em muito as aproximando, dado que 

ambas demandam conhecimentos específicos para uso da coisa adquirida ou do serviço 

contratado. Tal observação não escapou a PAULO DEL PAI MORAES, que entende a 

vulnerabilidade jurídica sob um critério geográfico, ou seja, manifestar-se-á a referida, quando 

o consumidor efetivamente se deparar com situação que demande uma conduta específica de 

sua parte, a constatação, por exemplo, de algum vício no produto adquirido. Entende o autor 

que se trata de verdadeira fase que antecede o aperfeiçoamento do negócio, retirando 

bruscamente o consumidor de uma verdadeira zona de conforto para colocá-lo em posição de 

protagonista/vítima da relação.331 

Por fim, há a chamada vulnerabilidade fática ou socioeconômica. Hipótese na qual o 

contratante vê-se obrigado a operar com determinado agente negocial, do qual, o último é o 

único capaz de empreender, típica posição no qual o fornecedor detém monopólio do produto 

ou serviço. Trata-se de um caso de disparidade econômica. 

Da vulnerabilidade fática, criou-se a espécie da vulnerabilidade informacional, 

intrínseca em toda relação de consumo, onde se considera, necessariamente, que um dos polos 

contratuais disponha de mais informações que o outro quanto ao fornecimento do bem ou 

serviço, deixando sempre o contratante consumidor “às escuras” quanto a importantes 

informações que compõem a mecânica do negócio jurídico, ainda mais nos dias atuais, em que 

há um grande desenvolvimento tecnológico que submete o consumidor a novas 

vulnerabilidades, advindas da chamada sociedade da informação.  

                                                 
dados em tempo real de alterações climáticas nas lavouras, programação de protocolo de máquinas agrícolas a 
distância com auxílio da transmissão de dados via GPS. O grande destaque, no ver do autor, entretanto, é a 
segurança alimentar e a concretização eficaz do princípio do “from farm to table” destacando a atuação das 
plataformas de blockchain SkuChain, Farm Share e Provenance: “SkuChain monitoriza la procedencia de 
alimentos, permitiendo así que consumidores, minoristas y productores tengan la seguridad de que están 
pagando por un produto que realmente es el que ha sido ofertado, sobre todo cuando se trata de produtos 
orgánicos. Todo esto se realiza a través de una plataforma transparente e inmutable que promete hacer 
completamente eficiente el proceso. Farm Share y Provenance también utilizan plataformas blockchain.” (La 
Revolución de la Tecnología de las Cadenas de Bloques y su impacto en los Sectores Económicos, in Universidad 
de Sevilla Working Paper II: Tecnologías Disruptivas, disponível em SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2846816 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2846816, acesso em dezembro de 2017. 
331 Código de Defesa do Consumidor, O princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade, nas demais 
práticas comerciais, op. cit. (nota 322), pp. 146-150. 
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De fato, essa vulnerabilidade informacional seria um desdobramento do próprio 

conceito de dignidade da pessoa humana nas relações de consumo, cuja teoria da 

responsabilidade pela má informação prestada já encontra acolhida no art. 220 da CF/88, 

ganhando roupagem específica quanto à segurança pós-consumo de alimentos geneticamente 

modificados, por exemplo, ou mesmo de alimentos que contenham glúten, ou produtos a que 

os consumidores sejam alérgicos.332 

Além desses conceitos da autora CLÁUDIA LIMA MARQUES, acrescente-se ainda as 

figuras da vulnerabilidade política e legislativa trazida por uma baixa representatividade 

popular no congresso, que geraria distorções maléficas ao consumidor no processo legislativo. 

Tal distorção decorreria de questões derivadas da vulnerabilidade técnica, nas quais Leis não 

são editadas por existência de acordos ou mesmo corrupção, somado ao fato de que é o 

fornecedor quem detém a maior parte das informações referentes aos eventuais malefícios dos 

produtos ou serviços postos à disposição do consumidor, não fornecendo todos os dados do 

mesmo em uma tentativa de frear o processo legislativo.333 

Sobre o tema, destaca IURI RIBEIRO NOVAIS DOS REIS ser exemplo dessa 

vulnerabilidade, o caso da indústria tabagista334, que bem saberia dos malefícios do cigarro 

muito antes dos consumidores, pelo fato de deter maior conhecimento de seu produto.335 

Destaca-se a figura da chamada vulnerabilidade neuropsicológica, que consiste na 

vulnerabilidade do consumidor diante de técnicas de marketing e merchandising, que 

induziriam as escolhas dos consumidores por meio de estímulos visuais e sensoriais voltados, 

                                                 
332 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais, op. cit. (nota 42), 
pp. 338-339.  
333 O Princípio da Vulnerabilidade como núcleo central do Código de Defesa do Consumidor, op. cit. (nota 324), 
p. 07. 
334 Em artigo acadêmico sobre o tema, GUILHERME FERREIRA DA CRUZ empreende ponderação entre o princípio 
de proteção ao consumidor, previsto constitucionalmente, e o princípio da livre iniciativa, entendendo que o 
agente econômico que escolhe empreender, igualmente aceita o chamado risco do empreendimento, devendo o 
estado tutelar os limites da atuação da livre iniciativa para assegurar o livre exercício de escolha/contratação pelo 
consumidor, devendo ser tutelado, igualmente, o direito à saúde do consumidor, incorrendo as empresas 
tabagistas, na opinião do autor, em abuso de direito, pois mesmo sabedoras dos males gerados pela ingestão do 
tabaco e dos efeitos viciantes da nicotina, não ampararam os consumidores, ora negando os malefícios do produto, 
ora optando pelo silêncio diante dos questionamentos, devendo as empresas serem responsabilizadas nos termos 
da teoria de responsabilidade do chamado risco integral (A Responsabilidade Civil das Empresas Fabricantes de 
Cigarros, in Revista de Direito do Consumidor, v. 47, jul/set, 2003, pp. 67-117). 
335 O Princípio da Vulnerabilidade como núcleo central do Código de Defesa do Consumidor, op. cit. (nota 324), 
p. 07. 
 



177 
 

 

muitas vezes, para confundir o discernimento e, efetivamente, manipular o ato de escolha do 

consumidor.336 

Por fim, há a chamada vulnerabilidade ambiental. Nesse sentido, afirma o autor que a 

relação de consumo se inicia desde o momento em que o produto passa a ser fabricado, sendo 

o dano ambiental elemento que igualmente afeta o consumidor, e a vulnerabilidade tributária, 

consistente em equiparar o contribuinte ao consumidor. Aqui vale uma importante ressalva, os 

textos de PAULO DAL PAI MORARES, parafraseados por IURI RIBEIRO NOVAIS DOS REIS, 

empenham-se em caracterizar um número infindável de vulnerabilidades, ignorando elemento 

que é essencial: a vulnerabilidade é conceito presente em vários microssistemas, e não um 

privilégio do sistema consumerista, de forma que o direito ambiental e o direito tributário 

ambos envolvem modalidades de vulnerabilidade, mas vulnerabilidades qualificadas e que não 

geram, necessariamente, a incidência da relação de consumo sobre o suporte fático.   

Note-se que a doutrina nacional tem se esforçado para destacar a crescente 

vulnerabilidade do consumidor no meio digital, empreendendo estudo sobre a “vulnerabilidade 

agravada” do consumidor neste meio, aqui, utilizando-se o termo do pesquisador RODRIGO 

EIDELVEIN DO CANTO, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Para o autor, a internet atuou como instrumento catalizador da sociedade pós-moderna, 

interligando pessoas de diferentes países, reforçando o fenômeno da globalização, agravando 

o esvaziamento dos conceitos de tempo e espaço e apresentando novos desafios aos operadores 

do direito, na medida em que possibilita a fusão de técnicas de contratação em massa em um 

único meio: fusão do marketing, com contratos celebrados por adesão, catividade do 

consumidor e internacionalização das relações.337 

                                                 
336 O Princípio da Vulnerabilidade como núcleo central do Código de Defesa do Consumidor, op. cit. (nota 324), 
p. 08. 
337 Direito do Consumidor e Vulnerabilidade no Meio Digital, in Revista de Direito do Consumidor, v. 87, 
maio/junho, 2013, p. 08, disponível em Thomson Reuters Legal One: 
http://revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6adc500000160a3bcf2ebc3
28c29e&docguid=Ia1fec700ccd711e29a30010000000000&hitguid=Ia1fec700ccd711e29a30010000000000&sp
os=1&epos=1&td=990&context=140&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=false&isFromMultiSumm=&startChunk=1&endChunk=1, acesso em novembro 
de 2017. 
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De fato, o autor, acertadamente, destaca que a principal vulnerabilidade do consumidor 

no meio digital diz respeito aos seus dados pessoais, dados de preferência e padrões de 

consumo, que facilmente são capturados por softwares maliciosos que, além de efetivamente 

furtarem os dados do usuário, utilizam-se dos hábitos do mesmo para fazê-lo acessar sites 

indesejados e criar falsos ambientes de compra, além de roubar dados sensíveis do usuário, tais 

como os dados bancários.338 

 

 
 
4.3. VULNERABILIDADE TECNOLÓGICA DO CONSUMIDOR? 

 

Aqui, importante trazer à baila que, muito embora os fornecedores de serviço e 

produtos online utilizem-se de sofisticado arcabouço tecnológico, tais como os já explorados 

algoritmos contratuais, para criarem preços flutuantes a depender de numerosos fatores de 

mercado relacionados com os dados pessoais dos próprios consumidores, permitindo traçar 

verdadeiros padrões de comportamento, o que, em tese, majoraria a chamada 

vulnerabilidade339 do consumidor no mercado eletrônico. 

No mundo digital, especialmente no chamado universo da internet das coisas, a 

proteção ao direito do consumidor tem despertado reiterado de debate, visto que hoje os novos 

contratos de bens eletrônicos têm se tornando, cada vez mais, complexos quanto aos seus 

objetos contratuais, abrangendo bens jurídicos cada vez mais específicos e cujo 

funcionamento, inclusive, pode ser imprevisível até para os fornecedores.  

Hoje, os consumidores precisam preocupar-se, além dos contratos tradicionais 

celebrados sob forma eletrônica, mas também, com a contratação de toda uma gama de serviços 

eletrônicos que demandam o acesso a dados pessoais do usuário para seu funcionamento, ou 

ainda demandam que o usuário os alimente com dados para que o serviço efetivamente seja 

prestado, caso do envio da localização do usuário para o provedor do serviço e o processamento 

                                                 
338 Direito do Consumidor e Vulnerabilidade no Meio Digital, op. cit. (nota 337Erro! Indicador não definido.), 
pp. 07-11. 
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da informação com o retorno ao usuário da melhor rota para determinado local, ou sugestão de 

locais nas imediações do usuário. 

Nesse contexto, o autor GRALF-PETER CALLIESS traz importantes ponderações sobre o 

direito do consumidor no ambiente digital ao afirmar que o microssistema protetivo já é 

bastante sedimentado nos ordenamentos jurídicos pátrios, pairando o grande celeuma jurídico 

no fato da maior parte dos serviços prestados eletronicamente serem fornecidos por provedores 

que não estão sob o ordenamento do domicílio do consumidor, primeiro problema que aumenta 

a insegurança nas contratações por meio eletrônico, elemento que se agrava quando se constata 

a falta de cooperação internacional no desenvolvimento de uma regulamentação para o 

comércio eletrônico global.340 

De fato, a internet provocou um importante efeito: provedores de serviços podem 

alcançar quaisquer consumidores com acesso à rede de computadores, não importando em qual 

país estejam.  

Diante desse cenário, os próprios fornecedores de serviço passaram a desenvolver 

mecanismos de proteção e confiança ao consumidor para desenvolver seus negócios online e 

tolher o chamado comportamento oportunista de provedores maliciosos na rede. Esse 

fenômeno gerou uma verdadeira auto regulamentação das transações comerciais online em 

situações nas quais os ordenamentos jurídicos são ineficazes (lawlessness) por iniciativa dos 

próprios fornecedores, que desenvolveram uma verdadeira ordem privada nos chamados 

contratos B2C, que serão explicados no tópico seguinte. 

Hoje, a confiança do consumidor no comércio online não está no ordenamento jurídico 

propriamente, mas sim na reputação online do provedor do serviço, reputação essa que é 

apurada por empresas terceiras que organizam os dados esparsos de reclamações e oferecem 

um acesso facilitado ao consumidor para verificar o histórico do fornecedor e contribuir para 

a coleta de dados para conferir ampla transparência do fornecedor do produto ou serviço, 

tratando-se de mecanismos de feedback341. De fato, hoje, muitos fornecedores, para se 

                                                 
340 Transnational Consumer Law: Co-Regulation Of B2c-E-Commerce, op. cit. (nota 9), pp. 01-03. 
341 “One important mechanism of contractual governance is reputation: people do not engage in opportunistic 
behaviour in a certain transaction, because they fear that other parties might refrain from entering into future 
transactions with partners which on the relevant market have a reputation as bad co-operators. (…)  Online 
feedback mechanisms introduced by electronic market places have led to na increasing formalisation of the 
 



180 
 

 

cadastrarem em plataformas online de vendas devem passar por um período de análises, nos 

quais, o feedback do consumidor é elemento essencial para a permanência na plataforma, casos 

do Mercado Livre e eBay.342 

Além, empresas terceiras têm desenvolvido marcas de qualidade, chamadas de 

“Trustmarks”, premiando empresas com baixos índices de reclamação, alta qualidade de 

serviço oferecido e comprometimento ambiental e social. Tais trademarks são de extrema 

importância no mercado online, primeiro por conferirem segurança no momento da compra ao 

consumidor, segundo pois conferem ao fornecedor uma vantagem concorrencial importante e 

terceiro por conferirem um grande incentivo aos fornecedores para aderirem à Códigos de 

Conduta online, adotando um rol de melhores práticas no comércio mundial.343 

 Todavia, hoje o consumidor está exposto de uma forma bastante intensa e diferenciada 

ao mercado eletrônico, restando de extrema importância apurar os direitos do consumidor 

diante dos novos, e aqui já explicados, smart contracts e no uso de moedas digitais.  

Sobre o tema, disserta JOSHUA FAIRFIELD que a confiança nas contratações não mais é 

garantida por empresas terceiras, como apurado por GRALF-PETER CALLIESS, mas sim em 

sistemas geridos e criados pelos próprios usuários chamado de Trustless Public Ledgers 

(TPLs), tratando-se de uma verdadeira lista online de usuários, atualizada em tempo real e de 

fácil edição pelos próprios usuários que garantem a higidez nas contratações, sendo as mesmas 

públicas e facilmente editáveis, mantidas por algoritmos que igualmente podem repelir 

                                                 
reputation mechanism.” (Transnational Consumer Law: Co-Regulation Of B2c-E-Commerce, op. cit. (nota 9), 
pp. 04-05). 
342 Transnational Consumer Law: Co-Regulation Of B2c-E-Commerce, op. cit. (nota 9), p. 05. 
343 No Brasil, as Trustmarks são de importante relevância e facilmente apuráveis em sites que comparam preços 
e produtos para o consumidor, destacando se o fornecedor é ganhador de algum prêmio de qualidade, ou ainda, 
quando o próprio PROCON libera as listas de sites de compras não confiáveis. Na Europa o desenvolvimento das 
Trustmarks é mais delegado para agentes de mercado que, por meio de algorítimos específicos ou mesmo 
pesquisas diretamente voltadas aos públicos consumidores, organizam informações para serem colocadas à 
disposição dos usuários. O tema foi objeto de relatório da União Européia (EU online Trustmarks Building Digital 
Confidence in Europe, in European Commission, Communications Networks, Content & Technology 
Directorate-General, disponível em 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1815., acesso em 
junho de 2016. 
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informações eventualmente falsas ou que fujam aos padrões de respostas que tem sido dados 

pelos demais usuários na respectiva lista, o que torna sua higidez substancial.344 

Uma das principais TLPs é o próprio Bitcoin, aqui já explorado em tópico próprio, 

servindo a referida cripto moeda como uma eliminadora de intermediários no universo online, 

permitindo a realização de operações financeiras sem a necessidade de instituições financeiras 

e garantir maior eficácia e confiança aos contratos entabulados, gerando drástica redução de 

custos de transação.345 

O autor destaca que a utilização de referida tecnologia acaba por gerar efeito bastante 

peculiar nas contratações com os consumidores: agora, se os consumidores podem remover os 

intermediários de suas transações financeiras por meio das criptomoedas, isso significa que 

igualmente os contratos podem ser feitos sem intermediários, desvinculando-se das cortes para 

garantir eficácia.  

Importante observação é feita por JOSHUA FAIRFIELD, afirmando que a grande 

preocupação na contratação sob a forma eletrônica é justamente a ocorrência de fraudes, daí a 

importância dos intermediários para garantir as operações e nesse contexto que se insere as 

TLPs. De fato, para a realização de transações online, na busca de se evitar fraudes, um grande 

fluxo de dados pessoais do consumidor é requerido pela rede para se garantir a higidez da 

operação, visto que as operações online não são garantidas por propriedade dos contratantes 

em si, mas sim por contratos. Na visão do autor, a compra e venda online, por exemplo, não é 

efetivamente uma operação de compra e venda, mas sim uma cadeia de promessas de compra 

                                                 
344 “Trustless public ledgers are online lists, maintained by no one and available to everyone, that are maintained 
by a consensus protocol.1 For example, imagine a list on a whiteboard in a dormitory floor, keeping track of who 
paid for pizza last time. The advantages to such a list—public availability and ease of editing— are clear. The 
disadvantages are equally clear. Someone might attempt to edit the list to their personal advantage. A solution 
that immediately suggests itself is that the dorm RA might be entrusted to keep the list. Yet then there is the 
concern that the RA may make a mistake, or be unavailable over the weekend, or be untrustworthy and edit the 
list to benefit himself. What is needed is a public ledger that is constrained by rules of consensus to prevent 
individuals from modifying the list to their exclusive benefit. That is the central technology underlying Bitcoin: 
the “trustless public ledger” (TPL). (Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection, in Washington 
and Lee Law Review Online, v. 71, nº02, setembro de 2014, pp. 36-39 
345 “TPL systems propose a solution to the problem of expensive intermediaries. They offer a consensus system 
for maintaining a decentralized list of who owns what. The coordination problem is addressed by a proof-of-work 
system, which makes it expensive and difficult to compromise the list.21 This system scales elegantly: the more 
value that comes into the system, and the more people that seek it, the harder the system is to compromise.” (Smart 
Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection, op. cit. (nota 344Erro! Indicador não definido.), p. 40 
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e venda, cujo pagamento tão somente se efetiva após uma adequada compensação por meio 

das instituições financeiras envolvidas no negócio.346 

Assim, a vantagem das criptomoedas seria, justamente, a possibilidade de, além de 

eliminar as instituições financeiras intermediárias da operação, evitar a exposição de dados 

pessoais do consumidor na rede, visto que os mesmos não mais são necessários, sendo 

irrelevante ao fornecedor do produto ou serviço saber a identidade do comprador, visto que 

pela “certificação” conferida pela criptomoeda, a mesma desfruta de higidez que permite a 

celebração do negócio jurídico. 

Crypto-currency transactions, by contrast, permit consumers to buy 
items online without exposing their personal information. A consumer 
can transfer digital cash directly, instead of constructing a chain of 
identity supporting a promise of future payment. The vendor does not 
need to know who the buyer is, merely that the buyer can pay the 
amount of digital cash required. Consider the recent massive loss of 
credit card information by Target and other retailers during the 2013 
holiday season. Had those transactions been in Bitcoin, the consumers 
would have been as safe from identity theft as if they had paid in 
cash.347 

 

Conclui o autor que, por meio das TLPs, o consumidor recupera seu poder de barganha 

nas operações online e, mais do que isso, pode ele próprio programar uma inteligência 

artificial, por meio de software específico, munido de uma adequada carteira de criptomoeda 

que procure ofertas de produtos e serviços, com condições de contratação que lhe sejam 

adequadas. De fato, a assimetria de poderes contratuais se equilibraria no ambiente online. 348 

                                                 
346 Nas palavras do pesquisador: “Yet, identity fraud is a byproduct of the locked-down financial e-commercial 
infrastructure within which consumers have been, until now, constrained to operate. Until recently, a party who 
wishes to pay for something online must reveal her personal information. This is because the nature of the 
transaction is contract-based, not property-based. An online payment is not a transfer of money from one person 
to another. It is, properly speaking, a chain of promises to pay. The credit card company settles with the bank of 
the vendor and receives payment in monthly installments from the consumer. For such a chain to function, each 
party must know the identity of the other parties in the chain. A future promise to pay on the part of entity X is 
useless unless one knows X’s identity.” (Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection, op. cit. 
(nota344), pp. 45-46). 
347 Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection, op. cit. (nota 344), p. 46. 
348 “Automated software agents can be programmed with their own Bitcoin wallets, and can release funds, or not, 
according to consumer-set parameters. If companies do not satisfy the parameters, the deal does not go through. 
Consider a simple smart contract that a consumer instructs to buy a toaster. It is programmed to seek a single unit 
of the item, at the lowest price, and subject to a reservation of all rights and remedies, including all standard 
consumer warranties. The agent is connected to a Bitcoin wallet, and can therefore pay for the item without 
releasing the consumer’s identity into the wild. Indeed, depending on the nature of the transaction and the need 
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Referida perspectiva trazida pela doutrina americana vai em sentido contrário da 

doutrina brasileira do direito do consumidor voltada para a constatação de cada vez mais 

hipóteses de vulnerabilidade do consumidor, que permitam a ampliação do campo de 

incidência do microssistema protetivo do direito do consumidor. 

Conclui o pesquisador pela inexistência de arcabouço legal preparado para disciplinar 

com os negócios jurídicos aperfeiçoados no ciberespaço, daí se constatar o fenômeno 

assinalado por GRALF-PETER CALLIESS, no qual os próprios particulares buscam uma 

governança da internet por meio de parâmetros próprios que tragam segurança ao consumidor, 

bem como o efeito da desumanização, que sempre é analisado sob o prisma dos fornecedores, 

igualmente também pode ser aplicado aos consumidores, podendo eles utilizarem-se de 

mecanismos tecnológicos para verem-se em condições de buscar o aperfeiçoamento negocial 

automático, analisando as diferentes ofertas na rede e escolhendo aquela que for mais 

vantajosa. 

Hoje, incontroverso que há grande quantidade de softwares online que, através de 

sofisticados algoritmos contratuais, estão analisando os serviços disponíveis e orientando o 

consumidor na escolha mais adequada aos seus interesses, seja informando preço, seja 

compilando informações de outros consumidores que já utilizaram o produto, seja rastreando 

as flutuações de preços. 

Assim, uma importante constatação que se deve ter em mente quando da análise do 

direito do consumidor no meio eletrônico é, justamente, que há sim uma intrínseca majoração 

da vulnerabilidade do consumidor no âmbito digital mas, igualmente, não se deve perder de 

vista que a tecnologia propicia a disponibilização ao consumidor de ferramentas  que hábeis a 

serem utilizadas para se igualar a assimetria constatada entre fornecedores e consumidores, 

caso da criação da própria criptomoeda, da aplicação dos smart contracts em favor dos 

consumidores e a manipulação, via software, de algoritmos contratuais que fornecem ao 

consumidor avantajado conglomerado de informações que podem servir para uma escolha mais 

consciente do consumidor no ato da contratação. 

                                                 
for shipping addresses, it is entirely possible that the agent can buy and sell on the consumer’s behalf without 
providing any information about the consumer to the company at all.” (Smart Contracts, Bitcoin Bots, and 
Consumer Protection, op. cit. (nota 344), p. 46). 
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Sob esse ponto de vista, de uma tecnologia acessível à consumidores e fornecedores 

que se adentra ao tema do Cloud Computing, sendo o próprio de complexidade ímpar, visto 

que os dados armazenados e processados na rede o são via computação de nuvem, de forma 

que é impossível se falar em blockchain, smart contracts e criptomoedas sem falar na forma 

que os dados estão armazenados no ambiente digital, e sem se adentrar na peculiar e complexa 

relação de consumo que se desenvolve no ambiente online, que tanto beneficia provedores de 

serviço quanto consumidores, sendo o último ponto muitas vezes negligenciado e aqui 

ponderado antes de se adentrar na computação de nuvem. 

 

 

4.3.1 OS CONTRATOS B2B E B2C NO ÂMBITO DO DIREITO BRASILEIRO E ESTRANGEIRO 
 

Por esse mesmo espectro, a doutrina do direito do consumidor no comércio eletrônico, 

pôs sob lupa as severas distinções, em termos de efeitos, dos contratos celebrados entre 

paritários, dos contratos celebrados com consumidores, consagrando as siglas B2B e B2C. 

Embora de uso internacional as mesmas siglas buscam distinguir a relação entre 

paritários e entre desiguais. Pelo direito brasileiro, as relações entre paritários podem ser ou 

entre empresários, ou entre pessoas físicas. Observe-se, de pronto, que o termo business é 

muito restrito e sugere que a relação B2B, é aquela feita exclusivamente entre empresários ou 

entre profissionais liberais que adquirem produtos para seus negócios, nos termos do direito 

comum europeu, por exemplo, quando a figura do consumidor é vista de forma funcional, e 

não pela destinação final adotada pelo sistema brasileiro,349 como já explorado no tópico 

                                                 
349 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais, op. cit. (nota 42), 
pp. 961-962. 
349 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais, op. cit. (nota 42), pp. 
304-313; J. CALVÃO DA SILVA, Responsabilidade Civil do Produtor, Coimbra, Almedina, 1999, pp.58-64. O tema 
já foi objeto dos estudos de unificação empreendidos pelo Draft Common Frame of Reference (DCFR) que propôs 
um estudo largo sobre os conceitos jurídicos por traz dos trabalhos sobre os Principles of European Contract Law 
(PECL), e sua estrapolação para abranger os chamados contratos de consumo. Além, os trabalhos do DCFR 
propõem o preenchimento de lacunas legais, que predominantemente residem na dúvida com relação aos termos 
técnicos adotados pelos relatórios empreendidos pelas comissões europeias de harmonização, bem como o próprio 
acquis.  Analisando a especial problemática da definição de consumidor, o DCFR propõe que a adequada 
definição de consumidor seja: “consumer” means any natural person who is acting primarily for purposes which 
are not related to his or her trade, business or profession.  Veja que a definição traz relevante inovação, o termo: 
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anterior. Dessa forma, exclui-se do B2B, por exemplo, a ideia de duas pessoas físicas adquirem 

produtos que não para o incremento de suas atividades comerciais. 

De fato, no âmbito eletrônico, a ideia de vulnerabilidade do consumidor é majorada, 

sob o curioso pensamento trazido pela doutrina estrangeira, igualmente elucidado no tópico 

anterior.  

Tomando por base o exemplo da Comunidade Europeia, ao se editar a diretiva 

2000/31/CE, a mesma expandiu a definição de consumidor em seu artigo 2º, como qualquer 

pessoa singular que atue para fins alheios à sua atividade comercial, empresarial ou 

profissional. Para ALEXANDRE DIAS PEREIRA, a definição de consumidor expressa na diretiva 

não estaria de acordo com as demais definições constantes na diretiva sobre contratos à 

distância (97/07/CE), diretiva sobre viagens organizadas (90/314/CEE) ou a própria diretiva 

de cláusulas abusivas (93/13/CEE). 

Questiona o autor português se nessa definição de comercio eletrônico estariam 

incluídas as pessoas jurídicas stricto sensu, ou se “pessoas singulares” se referiria apenas a 

pessoas físicas, a exemplo das legislações nacionais de alguns países europeus.350  

Como já tratado na presente dissertação, M.P. PERCHINUNNO afirma que a disparidade 

entre empresários é comum, majorada na hipótese de empresas fornecedoras de hardware e 

software que detêm o know how da atividade, o que torna a relação jurídica subjacente 

naturalmente assimétrica em severo prejuízo da empresa compradora.351 

Esse raciocínio é perigoso, visto que no Brasil desenvolveu-se a ideia de que o 

consumidor empresa, além de destinatário final, precisaria ser vulnerável na relação travada, 

de forma que a doutrina pátria reconheceu a chamada vulnerabilidade técnica como razão para 

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, entendendo-se a mesma não como um 

fundamento em si da proteção do consumidor, mas a razão da proteção, tratando-se de função 

                                                 
primarily, ou seja, aceita-se, em alguma medida, que profissionais pessoas físicas, dentro de determinada 
perspectiva, possam adquirir produtos para seus negócios sem prejuízo do status de consumidor. Mas mantém 
fora do âmbito de incidência os pequenos empresários. (C. VON BAR, E. CLIVE, Principles Definitions and Model 
Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), v.1, Munique, European Law 
Publishers, 2009, pp. 15-23, 67.  
350 A Proteção do consumidor no quadro da Directiva sobre comércio eletrónico, op. cit (nota 65), pp. 60-61. 
351 Collegamento negoziale e contratti informatici: daí contratti sul software all’open source, op. cit. (nota 86), p 
312. 
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instrumental para que a relação recupere seu equilíbrio, e sendo a especialidade da 

vulnerabilidade técnica como aquela na qual o sujeito não possui conhecimentos específicos 

sobre o objeto ou serviço que está adquirindo. 352 

Aqui uma crítica precisa ser feita.  

Sob esse prisma da vulnerabilidade técnica, as principais empresas que atuarem na 

internet com a aquisição de produtos para sua atividade comercial ou contratarem serviços de 

software, lídimas atividades B2B, terão grande chance de estarem sujeitas ao Código de Defesa 

do Consumidor, o que pode gerar um alargamento perigoso e enfraquecedor do microssistema 

protetivo, sendo esse o pensamento capitaneado pela doutrina da universidade de Queen Mary 

e seu grupo de pesquisa em computação de nuvem, que defendem o alargamento do conceito 

de consumidor para as relações de Cloud computing que envolvessem empresas de porte 

pequeno e médio, preocupando-se, principalmente com as empresas startups. 

Para os pesquisadores ingleses os bens informáticos alcançaram grande complexidade, 

sendo os algoritmos contratuais dotados de tal imprevisibilidade, de forma que a legislação 

protetiva incidiria não apenas sobre as pessoas físicas que adquiram produto ou serviço para 

uso pessoal, mas também às empresas SME (na sigla em inglês de pequenos e médios 

empresários). 

Dessa forma, a principal diferença entre as relações de B2B e B2C reside no suporte 

fático subjacente, cujas consequências são o refinamento dos filtros de proteção, quando existir 

uma relação de consumo, caso de aplicação da regra da vinculação da propaganda, tornando a 

mesma parte integrante dos contratos, o direito de retratação/arrependimento nos contratos 

celebrados fora dos estabelecimentos comerciais.353 

Ainda, pode-se destacar que as relações B2B utilizam do sistema de EDI (Intercâmbio 

Eletrônico de Dados),  para a transmissão de dados, sendo de extrema importância nessas 

relações comprovar a congruência negocial das partes, haja vista que normalmente os contratos 

                                                 
352 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais, op. cit. (nota 42), 
pp. 323-324. 
353 A Proteção do consumidor no quadro da Directiva sobre comércio eletrónico, op. cit (nota 65), pp. 74-75. 
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dessa natureza podem ser desenvolvidos sob medida354, podendo valer-se de coligações 

contratuais através de contratos quadro, criação de modelos de contratação atípicos (caso do já 

explorado contrato de sistema informático e outsourcing), criação de cláusulas e obrigações 

específicas etc. De fato, o fator complicador, nesses casos, é o cuidado em se comprovar a 

relação entabulada, visto que a inversão do ônus da prova igualmente não se aplica ao caso.355 

A situação se agrava no Cloud computing, dado que não há margem para discussão de cláusulas 

no momento do fornecimento do serviço ao usuário final, exceto na hipótese de empresas que 

adquiram a computação de nuvem e disponham de grande poder de barganha para se alterar as 

ccgs. 

Relembre-se que o Cloud computing é um contrato que popularizou-se por ser, 

normalmente, gratuito e massificado, de acesso fácil e desburocratizado, com acesso via 

browser, sem necessidade de preocupações com compatibilidade de hardware aos usuários 

convencionais. 

A respeito, observe-se que o Brasil, por meio do Decreto nº 7.962/2013 regulamentou 

o Comércio Eletrônico, e, se for empreendida uma comparação com a própria diretiva europeia 

para o comercio eletrônico, novamente observaremos uma curiosa peculiaridade. A Lei 

Brasileira é especifica para a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor, conforme 

o artigo 1º de referido diploma. Entretanto na diretiva 2000/31/CE, nos seus próprios 

considerandos, parte de premissa diversa do Decreto Brasileiro, ao prever o estímulo às 

pequenas e médias empresas no item 2356 além da proteção ao consumidor prevista no item 

7.357  

Além, a proteção do consumidor europeu agora tem um novo paradigma com a edição 

da Diretiva 2011/83/2011, de 25 de Outubro de 2011, a qual revisa as diretivas 85/577/CEE 

                                                 
354 A respeito, observe-se que o fato das partes poderem ou não discutir os termos do contrato não faz dele um 
B2B ou um B2C, visto que contratos B2B também poderão ser feitos de forma adesiva, haja vista a previsão 
expressa no Código Civil, caso dos artigos 423 e 424 do código brasileiro. 
355 I contratti di Internet e del commercio eletronico, op. cit. (nota 84), p. 13. 
356 (2) O desenvolvimento do comércio electrónico na sociedade da informação faculta oportunidades 
importantes de emprego na Comunidade, particularmente nas pequenas e médias empresas, e irá estimular o 
crescimento económico e o investimento na inovação por parte das empresas europeias e pode igualmente 
reforçar a competitividade da indústria europeia, contanto que a internet seja acessível a todos. 
357 “A fim de garantir a segurança jurídica e a confiança do consumidor, é essencial que a presente directiva 
estabeleça um quadro geral claro, que abranja certos aspectos legais do comércio electrónico no mercado 
interno.” 
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relativa à proteção dos consumidores, no caso de contratos celebrados fora dos 

estabelecimentos comerciais, e a Diretiva 97/7/CE relativa aos contratos a distância, e os 

contratos eletrônicos são a grande novidade da Diretiva, determinando a discriminação da 

composição dos preços dos produtos vendidos online (artigo 6º, item 1, alínea e), proibição do 

autopreenchimento de serviços suplementares no ato da compra, exemplo de compra de celular 

com seguro: o seguro não pode já vir incluso no momento de fechamento da compra, não 

cabendo ao consumidor desmarcar a opção de seguro, mas sim, que o fornecedor não a inclusa 

de forma automática na compra. 

O exercício do direito de arrependimento também foi alterado para 14 dias, conforme 

o artigo 9º (Direito de retractação), ainda, a mesma diretiva determina os termos de um 

formulário padrão para toda a Comunidade europeia na hipótese de rescisão ou retratação. 

Ainda a respeito do direito de arrependimento, a Diretiva torna mais claro seu exercício 

na hipótese de aquisições de músicas ou softwares online, mas ressalta que uma vez no poder 

do produto ou serviço, encerrado o download, por exemplo, o arrependimento se impossibilita 

(artigo 16- Excepções ao direito de Retractação). 

Interessante comparar a nova Diretiva 2011/83/2011 com o sistema de proteção do 

Consumidor no Mercosul. De fato, os sistemas de proteção das relações B2C na região em 

muito se inspiraram no microssistema protetivo brasileiro, todavia, no âmbito do Comércio 

eletrônico, o consenso não permanece, restando vívida a polêmica com relação à aplicação de 

qual legislação, quando consumidor e fornecedor estão em países diferentes, o que seria o 

exemplo clássico para os contratos eletrônicos. 

O projeto para a unificação veio com o Protocolo de Santa Maria, que visava determinar 

a jurisdição nos contratos B2C no domicílio do consumidor – exceto se o mesmo determinar 

de forma diferente no momento de propositura da ação – nas hipóteses de compra e venda a 

prazo, empréstimo e demais operações creditórias que fossem acessórios à compra e venda de 

algum bem ou serviço além de qualquer contrato que tivesse por objeto o fornecimento de bens 

ou serviços.358 Todavia, o protocolo nunca foi aprovado. 

                                                 
358 P.M. ALL, Mercosur, in D.P. FERNÁNDEZ ARROYO (org.), Consumer Protection in International 
Private Relationships, Assunção, Center for the Studies of Law, Economy and Politics – CEDEP, 2010, p 622. 
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Em análise empreendida por PAULA M. ALL, o referido Protocolo nunca fez nenhuma 

menção explícita aos contratos eletrônicos, entretanto, concluiu que eles estariam abrangidos 

por força da GMC 21/2014, na qual determina em seu artigo 1º e 2º que qualquer relação B2C 

demanda o fornecimento de informações precisas ao consumidor, principalmente no âmbito 

da internet. 

Em contraste, o Protocolo de Buenos Aires unificou a jurisdição para os contratos B2B, 

o que representou um grande passo para a unificação do direito privado no bloco econômico, 

mas o mesmo protocolo é claro ao afastar de forma expressa as relações B2C de seu campo de 

incidência. 

Por fim, ainda importante destacar outra produção legislativa brasileira: o Marco Civil 

da Internet.  

Chamado de Constituição da Internet, determinou princípios e traçou as regras de 

responsabilidade para provedores de acesso e de conteúdo, bem como identificou as hipóteses 

de direito de retirada de conteúdo, mas quanto ao comércio eletrônico nada disciplinou, 

relegando a temática à legislação específica. Observe-se que o Marco Civil tem relevante 

importância para o cenário dos contratos eletrônicos e comercio eletrônico, visto que, pelo seu 

caráter princípiológico, tem por função orientar as futuras produções legislativas. 

Entretanto, evidente que o Marco Civil tem por fim traçar direitos e deveres dos 

usuários e provedores de conexões e aplicações, e não regulamentar o e-commerce.359 

Frise-se que a severa crítica ao quanto explanado vem de VINCENZO ROPPO, que critica 

a separação B2B e B2C, ao constatar a força expansiva dos contratos de consumo e a crescente 

regulamentação e majoração dos filtros da boa-fé objetiva e o consequente direito de 

informar.360 

De fato, se estivéssemos em uma relação paritária B2B, os deveres de informar não são 

tão inerentes ou imprescindíveis na relação quanto em um contrato B2C, visto que se presume 

que as partes tenham completo conhecimento daquilo que estão contratando. 

                                                 
359 F. FRANCO, O Impacto do Marco Civil da Internet nas atividades de E-commerce, in ARTESE, Gustavo, 
Marco Civil da Internet, Análise Jurídica sob uma perspectiva empresarial, São Paulo, Quartier Latin, 2015. 
360 Il Contratto del Duemila, op. cit (nota 292), p. 85. 
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Entretanto, o autor italiano observa que a assimetria de poder contratual, tal como, 

contratos de franchising e fornecimento, em proporção, pode ocorrer em qualquer relação 

contratual. Essa observação é curiosa, pois defende o autor que os campos de incidência das 

disciplinas dos contratos B2B e B2C podem ser sobrepostos.361 Exemplifica com a disciplina 

da Diretiva 83/653/CE sobre o agente de comércio. 

Muito embora a ideia do autor italiano seja inovadora, ressurgem dúvidas de como essa 

assimetria se comportaria no âmbito do contrato eletrônico, visto que a assimetria técnica é 

inerente nessas celebrações. Observe-se que no tópico anterior já se anteviu a tendência clara 

da doutrina em se aplicar de forma ampla a legislação protetiva, ao que a jurisprudência 

estrangeira ainda não tem seguido. 

A ressalva vem de IPPOLITO, destacando que nos contratos B2B a chamada objetivação 

da vontade não se aplica, sendo imprescindível a caracterização subjetiva, ou seja, a vontade e 

ciência em se realizar o negócio, com o uso de certificados digitais, bem como um ambiente 

pronto para essa modalidade de interação, caso do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados), 

tratando-se de verdadeiro diálogo entre computadores, para L.R. LORENZETTI, pois a troca de 

dados entre os sistemas ocorre de forma integrada e segura com outros sistemas 

computacionais de alta velocidade para o intercâmbio de documentação, praticamente sem 

presença humana.362 Aqui, os autores parecem discordar, visto que o autor argentino entende 

o EDI como um exemplo da ocorrência da despersonalização do contrato, enquanto IPPOLITO 

conclui que a ferramenta é desdobramento do princípio voluntarista, pois registra a troca de 

informações e documentos, reforçando o diálogo entre as partes, sendo que o meio de prova 

da congruência negocial seria a apresentação do EDI ou algum documento assinado 

digitalmente.363  

  

  

                                                 
361 Nas palavras de VINCENZO ROPPO: “La divergenza fra i due modelli riconstuttivi è chiara: la teórica del 
<<terzo contratto>> implica che contratto del consumatore e contratto  asimmmetrico fra professionisti 
corrispondano a paradigmi contratualli significativamente diversi, che è bene tenere distinti anche nel nome (o 
meglio, nella numerazione!); io mi muovo piuttosto nell’ordine di idee che le grandi linee di disciplina nel 
contratto B2C e quelle del contratto asimmetrico B2B siano abbastanza sovpropponibili, da consentire di 
convogliarle all’interno di um único e sostanzialmente omogeneo paradigma, che chiamo <<contratto 
asimmetrico>>” (Il Contratto del Duemila , op. cit. (nota 292), pp. 119-120. 
362 Comércio Eletrônico, op. cit. (nota 60), pp. 297-298. 
363 I contratti di Internet e del commercio eletronico, op. cit. (nota 84), pp. 11-12. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Objetivou a presente dissertação trazer à baila um contrato eletrônico bastante presente 

no cotidiano dos usuários dos serviços de bens informáticos: o contrato de computação de 

nuvem. 

Muito embora bastante presente, o conhecimento dos usuários em geral sobre a 

computação de nuvem se restringe às hipóteses de simples armazenamento de dados de forma 

remota com acesso facilitado por meio de qualquer hardware conectado à rede mundial de 

computadores.  

Entretanto, bem se analisou que a computação de nuvem, mais que um simples 

armazenamento, ela, em si, provoca um severo efeito disruptivo no mercado global, dado que  

seu conceito de armazenamento e processamento remoto de dados é ostensivamente utilizado 

no desenvolvimento de novas tecnologias e, consequentemente, muitos contratos de prestação 

de serviços eletrônicos de natureza cada vez mais peculiar se desenvolvem, todos utilizando-

se da enorme quantidade de dados armazenados no Cloud Computing, dados estes que são 

coletados e interpretados por complexos algoritmos contratuais que auxiliam o usuário, seja na 

tomada de decisões de atos de compra, seja na completa automatização de faculdades 

contratuais (smart contracts e inteligência artificial), seja no oferecimento de serviços 

aprimorados de intermediação de fornecedores e consumidores via aplicativos de celular, casos 

dos aplicativos de transporte e locação. 

Para tanto, apresentou-se, prima facie, uma retrospectiva da discussão travada no 

direito americano a respeito da existência ou não de inovações que seriam trazidas pelo 

desenvolvimento do mundo digital para o mundo jurídico. Após, adentrou-se na figura dos 

contratos eletrônicos, distinguindo os contratos de bens informáticos dos chamados contratos 

eletrônicos, cuja tomada da congruência negocial é digital. 

Destacou-se a capacidade disruptiva dos novos modelos de negócio amparados nas 

potencialidades do mundo digital, especialmente na computação de nuvem, ressaltando, 

primeiramente, os bens informáticos que passaram a ser objeto de contratação, destacando-se 

os softwares e a inicial controvérsia de sua natureza jurídica, passando para a análise dos 

códigos fonte e dos bancos de dados, sempre trazendo à baila uma comparação da produção 
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doutrinária pátria com a europeia e da Common Law. Após, destacou-se a atuação da 

inteligência digital como elemento essencial, se não determinante, para a celebração e 

exercício de faculdades contratuais, trazendo-se a análise dos chamados contratos por 

algoritmo, smart contracts e as inovações da transmissão de dados via blockchain e a criação 

das criptomoedas, todo decorrência de complexas utilizações de plataforma de computação de 

nuvem e troca de dados na forma peer to peer, gerando segurança em relações eletrônicas, bem 

como gerando um fenômeno de desintermediação, de relações online. 

Essa discussão se fez imprescindível pois, tanto para o funcionamento dos algoritmos, 

quanto para a operacionalização do blockchain, é necessário o amplo acesso à informações dos 

usuários, seja para confrontar dados informados, comprovando sua autenticidade, seja para que 

os resultados de busca e processamento de dados fossem os mais precisos possíveis, sendo que 

o armazenamento de dados e o seu tratamento estão todos amparados por sofisticadas 

plataformas de nuvens públicas. 

De certo que os smart contracts e os contratos por algoritmos, para serem eficientes, 

demandam acesso e análise de informações que a computação de nuvem lhes fornece, para que 

a melhor decisão diante de determinada circunstância seja igualmente eficaz, de acordo com 

as últimas milhares de transações de natureza idêntica que foram celebradas, e cujas 

consequências são ordenadas e analisadas pelos algoritmos embarcados nos softwares. 

Relembre-se que o acesso aos dados e sua interpretação/tratamento não é, per se, algo 

essencialmente novo, mas a grande questão que hoje se apresenta é que os dados não são 

apenas aqueles armazenados nos data centers de uma empresa ou os dados armazenados nos 

computadores e telefones, mas sim, todos os dados disponíveis dos usuários que acessam a 

rede.  

Essa vastidão de informações, analisadas pelos complexos aplicativos, tem a enorme 

potencialidade de gerar resultados imprevisíveis, mesmo para os idealizadores das ferramentas 

de inteligência artificial, visto que programadas para aprender e antever comportamentos por 

meio de padrões anteriores apenas por eles facilmente identificáveis. 

Assim, os aplicativos que traçam rotas para o usuário via smartphones, ou sugerem 

determinados produtos ao usuário, ou rastreiam preços no mercado online de produtos que 

combinam com o perfil de compra do usuário são todos, por exemplo, em essência, contratos 
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de computação de nuvem, nos quais as informações pessoais do usuário (perfil de compra, 

localização e potencial financeiro) são remetidos à nuvem, e lá, interpretados e processados, 

retornando na forma de serviço para o hardware do usuário. 

De fato, o elemento catalizador para o avanço tecnológico foi a facilitação ao acesso 

de dados, sendo os mesmos colocados à disposição pela computação de nuvem. De fato, o 

fenômeno é de tal forma relevante que, hoje, dificilmente se adquire um hardware que já não 

venha embarcado com serviços de backup, armazenamento em nuvem de fotos, lembrete de 

senhas, logins automáticos, identificador de fisionomias de parentes e amigos, filtros 

inteligentes de mensagens eletrônicas.  

Daí se evidencia a relevância da presente dissertação em se analisar o regime jurídico 

no qual está inserto o contrato de Cloud Computing, relembrando sua natureza massificada, 

por contratação adesiva. 

Apurou-se que a pouca produção jurídica sobre o tema, principalmente em âmbito 

nacional, é evidente, seja pela ignorância tecnológica com relação às novas ferramentas 

eletrônicas, seja diante da satisfação dos usuários que estão utilizando dos serviços e 

computação de nuvem, o que se reflete no baixo grau de jurisdicionalização das demandas e, 

igualmente, a presença de meios alternativos de soluções de disputas e presença de códigos de 

conduta particulares, os quais os próprios provedores de nuvem aderem. 

Todavia, a satisfação não exclui o fato dos serviços apresentarem riscos notáveis, sendo 

passíveis de incidência da legislação protetiva do sistema do consumidor, restando saber os 

limites do suporte fático. 

No sistema europeu, a discussão despertou relevante debate a respeito da incidência ou 

não da legislação protetiva sobre os contratos de computação de nuvem, sendo a jurisprudência 

europeia bastante firme em manter a dicção da Convenção de Bruxelas e sua definição 

funcional de consumo, afastando do campo de incidência do referido diploma, até mesmo 

usuários pessoas físicas que se utilizam de softwares online para fins pessoais e empresariais.  

Com essa definição, não concordam a grande maioria dos doutrinadores, que defendem 

uma análise contratual da relação, observando as assimetrias de poderes e a falta de 

especialidade e conhecimento técnico do contratante diante do contratado. 
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No Brasil, a discussão ocorre sob o conceito da “vulnerabilidade”, especialmente 

quanto à chamada vulnerabilidade tecnológica, que tem servido para se abrir portas para a 

incidência da legislação protetiva às empresas que contratam serviços extremamente 

especializados no mundo virtual. 

Relembre-se, por oportuno, que os contratos de Cloud Computing têm, por elemento 

cerne, seus termos de contratação padrão, o que, per se, não basta para se atrair a legislação 

protetiva, mas é elemento diferenciador que, tomado em contexto, pode ser suficiente para que 

a relação negocial entabulada seja analisada sob o prisma do microssistema protetivo do 

consumidor, relembrando-se sua distinção dos contratos de Outsourcing e contratos de 

Sistemas Informáticos. 

Assim, a legislação protetiva do consumidor tem apoio doutrinário para incidir, 

inclusive, nas relações empresariais da computação de nuvem, especialmente nos casos de 

empresas de pequeno e médio porte e, principalmente startups.  

Mas resta imprescindível que a atividade sofra uma eficaz regulamentação, sendo essa 

a grande discussão nas novas diretivas europeias sobre o tratamento e processamento de dados, 

bem como nos Acts do Common Law. 

Observou-se que os ordenamentos jurídicos têm apenas optado por disciplinar o regime 

jurídico da proteção de dados, relegando à computação de nuvem a regulamentação pelos 

particulares, que tem editado códigos de conduta para a disciplina do setor, especialmente 

quanto à forma de fornecimento do serviço, compatibilidade, portabilidade de dados e 

privacidade/segurança de dados. 

No Brasil, há um projeto de lei que busca disciplinar justamente a atividade do Cloud 

Computing: o Projeto de Lei nº 5.344 de 2013, no qual se destacam inúmeras peculiaridades 

da atividade.  

A Lei traz em sua redação uma natureza didática e impõe aos provedores do serviço de 

cloud uma responsabilidade na proteção de dados e no tratamento das informações, voltando-

se para uma preocupação social com o serviço, portabilidade de dados e compatibilidade de 

acesso para os diversos modelos de hardware que operam no país, evidente preocupação 

social. 
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Quanto ao microssistema protetivo pátrio, o mesmo, já há muito, disciplinou o conceito 

de vulnerabilidade tecnológico como verdadeiro filtro de incidência da legislação mais 

benéfica, de forma que as empresas têm a possibilidade de invocar a legislação protetiva na 

hipótese de contratações de computação de nuvem. Entretanto, mesmo diante dessas hipóteses, 

a vulnerabilidade precisa ser cabalmente demonstrada, visto que empresas de grande porte 

sequer celebram diretamente contratos de computação de nuvem, mas sim, de Outsourcing. 

De fato, o contrato de computação de nuvem impõe um severo desafio ao sistema 

protetivo, visto a existência de uma forte tendência de gereralização de aplicação da legislação 

do consumidor, mesmo diante de um cenário nos quais as inovações tecnológicas têm 

beneficiados, além de provedores de serviços online, mas igualmente os usuários, devendo-se 

ponderar se, efetivamente ponderar se a aplicação generalizada do Código de Defesa do 

Consumidor é possível nesses termos. 

Prudente, de fato, que uma legislação seja feita e o serviço de nuvem disciplinado, 

devendo a lei, por meio de diálogo de fontes, ser interpretada em conjunto com o Código de 

Defesa do Consumidor e Código Civil, ponderando-se pela vulnerabilidade tecnológica que 

parece ser ínsita a contratação, mas observando, igualmente, o caráter subjetivo daquele que a 

contrata, na hipótese de consumidor pessoa jurídica e presumida na hipótese de pessoa física 

para uso pessoal 
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