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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 

 

 

  



12 
 

 

  



13 
 

 

 

 
SUMÁRIO 

 

MÉTODO DE CITAÇÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................15 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................17 

1. AS NOVAS PERSPECTIVAS DO CONTRATO ............................................................25 

1.1. OS NOVOS DEVERES CONTRATUAIS ................................................................................31 

1.2. DO FENÔMENO DA MASSIFICAÇÃO CONTRATUAL ...........................................................32 

2. O CONTRATO ELETRÔNICO ......................................................................................39 

2.1. TERMINOLOGIA ..............................................................................................................39 

2.1.1. COMÉRCIO ELETRÔNICO E INTERNET ......................................................................39 

2.1.2. CLASSIFICAÇÃO E ATIPICIDADE ...............................................................................47 

2.1.3. CONCEITOS CONTRATUAIS NO SISTEMA DA COMPUTAÇÃO ......................................54 

2.1.3.1. OS BENS INFORMÁTICOS E A RELAÇÃO COM O NOVO MERCADO ...........................54 

2.1.3.2. O SOFTWARE .........................................................................................................57 

2.1.3.3. OS BANCOS DE DADOS ..........................................................................................64 

2.1.3.4. OS CÓDIGOS FONTE .............................................................................................69 

2.2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ..............................................................................................72 

2.2.1. ALGORITMOS CONTRATUAIS ...................................................................................72 

2.2.2. CONTRATOS INTELIGENTES: BLOCKCHAIN E O BITCOIN ..........................................80 

3. CLOUD COMPUTING .....................................................................................................87 

3.1. SEU CONTEXTO ECONÔMICO ..........................................................................................87 

3.2. SEU CONTEXTO NO BRASIL ............................................................................................93 

3.3. NATUREZA JURÍDICA....................................................................................................100 

3.3.1. CLASSIFICAÇÃO: SAAS, PAAS E IAAS ...................................................................100 

3.3.1.1. VIRTUALIZAÇÃO DE DADOS E PROCESSAMENTO ON DEMAND ..............................106 

3.4. SUJEITOS DO CONTRATO ...............................................................................................111 

3.5. O CONTRATO DE CLOUD COMPUTING ............................................................................115 



14 
 

 

3.5.1 OS CONTRATOS DE OUTSOURCING E O CLOUD COMPUTING ...................................118 

3.5.1.1 RESPONSABILIDADE E CADEIA CONTRATUAL ......................................................125 

3.5.2 TERMOS E CONDIÇÕES ............................................................................................130 

3.5.3. ANÁLISE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ............................................................134 

3.5.3.1. O ARMAZENAMENTO E O TRATAMENTO DE DADOS .............................................134 

3.5.4 RISCO E RESPONSABILIDADE CONTRATUAL: “A CLICK TO TRAP” ............................141 

3.5.5. A COMPUTAÇÃO DE NUVEM NO ÂMBITO PÚBLICO .................................................145 

4. RELAÇÃO DE CONSUMO NOS CONTRATOS DE CLOUD COMPUTING .........148 

4.1. CONSUMIDOR DE CLOUD COMPUTING ...........................................................................148 

4.2. ASSIMETRIA CONTRATUAL ...........................................................................................160 

4.3. VULNERABILIDADE TECNOLÓGICA DO CONSUMIDOR?..................................................178 

4.3.1 OS CONTRATOS B2B E B2C NO ÂMBITO DO DIREITO BRASILEIRO E ESTRANGEIRO 184 

5. CONCLUSÃO ..................................................................................................................191 

BIBLIOGRAFIA..................................................................................................................197 

 

  



15 
 

 

 

MÉTODO DE CITAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os autores são citados pelo sobrenome, grafado em letras maiúsculas, seguido do 

prenome, abreviado. Depois, vêm as referências da Obra. O título está sempre grafado em 
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autor, seguido do título da obra em itálico, local de publicação, ano ou data de publicação, 

“disponível em” e indicando o lugar de armazenamento do documento ou mecanismo de 
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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. 



20 
 

 

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. 
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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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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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