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RESUMO 

 

MENEZES, Carla Cristina Costa de. A questão internacional do comércio eletrônico: um 
estudo da legislação brasileira segundo a Diretiva 2000/31/CE e a Uncitral. 2010. 91 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 
Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 
 
 
A popularização do acesso à Internet trouxe uma nova realidade jurídica às relações 
comerciais: o mundo dos negócios celebrados por meio eletrônico, o e-commerce. O modelo 
de mercado que surgiu nesse novo ambiente imprimiu agilidade e praticidade às 
contratações celebradas, a partir de então, eletronicamente. Porém, desse contexto emergiu 
a necessidade de uma regulação, através de um direito específico, das relações jurídicas 
firmadas no ambiente virtual. Dado o caráter internacional e a liberdade da contratação via 
Internet, faz-se necessária a aplicação de uma norma jurídica segura e universalmente 
harmônica, a fim de se evitar que a “liberdade virtual” assuma um papel mais nocivo do que 
útil. A partir da análise dos padrões normativos internacionais, estabelecidos pela Diretiva 
2000/31-CE e pela Uncitral, o presente trabalho ressalta a importância de uma maior 
utilização do Direito Internacional Privado, no Brasil, em prol da adoção de uma regulação 
uniforme sobre comércio eletrônico. 
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ABSTRACT  

 

MENEZES, Carla Cristina Costa de. The international issue of e-commerce: a study of 
brazilian legislation according to the Directive 2000/31/EC and the Uncitral. 2010. 91 f. 
Dissertation (Master's Degree of Law) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 
Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 
 
 
The popularization of the Internet brought a new juridical reality to the commercial 
relationships: the world of businesses celebrated at the electronic environment, the e-
commerce. The market model that appeared in that new atmosphere printed agility and 
practicality to the celebrated contracts, from then on, electronically. However, this context 
emerged the need for regulation, through a specific law, of the legal relationships entered 
into the virtual environment. Given the international character and the freedom of contract 
over the Internet, it is done necessary the application of a safe and universally harmonious 
juridical norm, in order to avoid the "virtual freedom" to play a more harmful than helpful role. 
From the analysis of the international normative standards, established by the Directive 
2000/31-CE and the Uncitral, the present work emphasizes the importance of a larger use of 
the Private International Law, in Brazil, towards the adoption of a uniform regulation on e-
commerce. 
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INTRODUÇÃO 

 

A expansão da Internet fez surgir o comércio eletrônico, e-commerce, que, na 

segunda metade dos anos 90, se popularizou em razão das comodidades oferecidas ao 

consumo virtual. Esse tipo de comércio, também conhecido como telemático, consiste na 

venda de produtos ou prestação de serviços realizados em meio virtual, podendo sua 

integralização se dar nacionalmente ou internacionalmente, mas sempre pela via eletrônica 

de transmissão de dados. A natureza do bem ou serviço negociado não é importante, basta 

que o negócio seja celebrado através da Internet ou sistema de rede mundial de 

computadores. 

Em decorrência desse novo canal de comunicação, as relações de consumo estão 

cada vez mais ágeis e simplificadas; a celebração de contratos telemáticos, que se utilizam 

de meios eletrônicos como a Internet, hoje não mais está restrita à participação de um seleto 

grupo de empresas multinacionais, mas muito mais aberta e acessível a todas as empresas 

e, principalmente, ao indivíduo como consumidor e ator internacional. O comércio eletrônico, 

conjunto de relações negociais que se instaura entre sujeitos por meio do uso de 

instrumentos informáticos e telemáticos, foi o grande estímulo ao desenvolvimento da 

presente dissertação. 

O uso da Internet e demais tecnologias associadas implicam mudanças e 

adaptações a todas as ciências, sob pena de se tornarem obsoletas, pois a velocidade do 

desenvolvimento tecnológico não permite sua absorção jurídica nacional com a mesma 

rapidez. Assim, o Direito tem se deparado com questões cada vez mais complexas desde a 

utilização em caráter mundial da Internet. As normas legais encontram-se inadequadas e 

principalmente insuficientes diante das relações jurídicas no ”espaço geográfico da Internet” 

O estudo destina-se à pesquisa e ao aprimoramento acadêmico na área do comércio 

internacional, com enfoque nos aspectos jurídicos que regulam as operações comerciais via 

rede mundial de computadores, o projeto enquadra-se na Linha de Pesquisa das 
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Transformações das Relações Jurídicas Privadas e Sociais, e se detém ao Grupo de 

Pesquisa das Relações Contratuais Privadas Supranacionais. 

A temática “A Questão Internacional no Comércio Eletrônico: um Estudo da 

Legislação Brasileira Segundo a Diretiva 2000/31-CE e a Uncitral” se propõe a estudar a 

nova realidade jurídica trazida às relações comerciais, pela popularização do acesso à 

Internet a partir da observação de normativas internacionais criadas para uniformizar a 

legislação aplicável ao comércio eletrônico. 

É patente a facilitação e o aumento das relações de consumo gerado pela ausência 

de fronteiras no comércio realizado por meio da rede mundial de computadores, o que 

reflete diretamente na transformação das relações jurídicas privadas e sociais, e, assim, 

justifica a preocupação com a questão internacional do estudo. 

Além do elemento estrangeiro, a falta de fronteiras nacionais nas relações sócio-

jurídicas via Internet viabiliza e facilita a internacionalidade do comércio eletrônico, de modo 

que a relação de consumo aqui passa a ser dotada de supranacionalidade. 

Com foco específico no Direito Internacional Privado, o objetivo é buscar sugestões 

relacionadas à solução de controvérsias nesse novo ambiente comercial. De acordo com os 

padrões criados e adotados pela Comunidade Européia, Diretiva 2000/31-CE, e pela Lei 

Modelo da Uncitral (United Nations Commission on International Trade Law) normas que 

trazem uniformização de conceitos e de procedimentos internacionais voltados ao comércio 

eletrônico, cuja adoção/adesão tem caráter voluntário, mas que norteiam seus signatários 

na regulação do e-commerce em seu território nacional. 

Por que seria interessante para o Brasil a adoção de tais instrumentos 

internacionais? Porque, é indiscutível a dimensão internacional alcançada pelas operações 

comerciais, que, através da Internet, transpõem fronteiras nacionais sem qualquer 

dificuldade, ao passo que traz o desafio de criar normas e instituições proporcionadoras de 

uma maior segurança jurídica, econômica, institucional e política para aqueles que atuam 

neste cenário. Além dessa necessidade de atualização legislativa, no Brasil, o judiciário tem 

o dever de, uma vez demandado, oferecer respostas às questões que lhes são propostas 
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para garantir a segurança nas relações mediante a melhor aplicação, utilização e 

interpretação de suas leis. Se as leis brasileiras não estiverem aptas a regular as 

adversidades que a nova realidade do comércio on line apresenta, não teremos segurança 

jurídica, e, quiçá, contraprestação judicial adequada ao caso concreto. 

O Direito brasileiro deve, no momento, buscar nos instrumentos de regulação 

internacional obter respostas satisfatórias à solução dos conflitos domésticos decorrentes da 

era digital. Mesmo sendo conservador, se comparado ao dinamismo da rede mundial de 

computadores, o direito não pode ser omisso, deve procurar garantir a segurança nas 

relações negociais, superando-se e adaptando-se à natureza livre e mutante da Internet. 

O comércio, ao ser celebrado por meio eletrônico, adquire caráter de 

internacionalidade diante da extensão internacional das relações privadas que se formam no 

meio virtual, o que possibilita, assim, a utilização do Direito Internacional Privado e, 

principalmente, a aplicação desse Direito às relações decorrentes do e-commerce. 

Essa nova realidade torna importante o estudo de legislações internacionais já 

existentes, a fim de ser suprida a carência legislativa ora existente no Brasil. Adequar e 

adaptar melhor a legislação interna a partir da utlização da legislação internacional pode vir 

a atender melhor à demanda judicial decorrente do comércio on line. 

A Internet apresenta-se como um novo ambiente a ser normatizado, espaço 

absolutamente livre, sem controles, sem limites geográficos, ou políticos e insubordinado a 

qualquer poder. Transforma-se num propiciador de conflitos normativos com o Direito 

interno. A liberdade desse ambiente deve sempre buscar o equilíbrio e, ao mesmo tempo, 

ponderar a necessidade de maior segurança jurídica nas relações virtuais. É nesse cenário 

que o presente trabalho analisa a Diretiva 2000/31 da Comunidade Européia para o 

Comércio Eletrônico e a Lei Modelo da Uncitral (UNCITRAL, 1996). 

Esta última produzida pela Organização das Nações Unidas – ONU, também 

referente ao Direito do comércio internacional. A preocupação principal do estudo é verificar 

os padrões estabelecidos pela Diretiva 2000/31-CE e pela Lei Modelo da Uncitral, a fim de 

sugerir a criação, no Brasil, de regulamentação similar e adequada às carências do país, 
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dentro do panorama permissivo nacional, de modo a tornar a Internet um ambiente mais 

seguro e confiável ao desenvolvimento do comércio eletrônico.  

Enquanto proporcionalizadora do comércio eletrônico, a Internet reduziu 

sensivelmente as barreiras geográficas e facilitou o acesso à informação, cujo progresso 

tecnológico trouxe efeitos tanto positivos quanto negativos. Nesse contexto, liberdade e 

velocidade vêm se expandindo também nas relações comerciais e deixa para traz toda uma 

legislação que não está apta a acompanhar tamanha rapidez. 

Dotada de uma vasta gama de inovações transitórias, a tecnologia iternáutica traz 

conflitos à normatização do e-commerce, ao se deparar com o vácuo jurídico decorrente da 

dificuldade do Direito em acompanhar a evolução da Internet. Embora o ordenamento 

jurídico brasileiro não possua legislação suficiente para preencher as lacunas e delimitar 

liberalidades nocivas ao comércio eletrônico, sem extinguir a primordial característica do 

sistema – “a liberdade”. Sugere-se uma maior abertura jurídico-política nacional, no sentido 

de tornar importante a ampla observância e aplicabilidade de normas trazidas pela Diretiva 

2000/31-CE e pela Lei Modelo da Uncitral. 

O presente estudo está dividido da seguinte maneira: no primeiro capítulo, abordam-

se algumas questões iniciais a cerca desse novo modelo de comércio, a partir de como 

surgiu a Internet e o fruto da associação da Internet e do e-commerce – o novo sujeito de 

Direito - que é o consumidor virtual. Para essa construção, é necessário falar da 

popularização da informática intrinsecamente relacionada à Internet, cujo tamanho sucesso 

trouxe grandes transformações ao mercado internacional. 

O desenvolvimento da informática promoveu a facilidade do acesso à Internet e, 

conseqüentemente, fez proliferar o comércio virtual, que, com rapidez, passou a ser 

acessível a todos, e deu origem a vários novos institutos, inclusive ao consumidor virtual. 

Preocupados com esse novo sujeito de direito, pretende-se, em especial, amenizar a 

dificuldade enfrentada pela falta de legislação brasileira aplicável a esse tipo de negociação 

a partir das leis e padrões de comércio eletrônico já adotados em outros países. A fim de 
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conferir maior eficácia e segurança ao cumprimento das obrigações celebradas 

virtualmente. 

No segundo capítulo, analisa-se o aspecto internacional do comércio eletrônico, sua 

formação e características, aborda-se, inclusive, conceito de estabelecimento virtual e as 

diversas modalidades de e-commerce que existem. Num primeiro momento, se pretende 

contextualizar a dinâmica econômica internacional na qual está inserido o comércio 

eletrônico, cuja importância ultrapassa as fronteiras nacionais, o que torna cada vez mais 

importante a adoção de normas internacionalmente aplicáveis a esse tipo de negócio. 

Tenta-se ainda provar que as falhas estruturais do ambiente virtual podem ser solucionadas, 

a partir da harmonização entre normas de direito interno e normas de direito internacional, 

em especial, as normas trazidas pela Diretiva 2000/31-CE e pela Lei Modelo da Uncitral. 

No terceiro capítulo, estuda-se o contrato eletrônico e sua internacionalidade, e os 

elementos que farão o estudo concluir pela internacionalidade do contrato e a problemática 

da lei aplicável aos mesmos. Neste capítulo ainda é feito um estudo de caso em torno da 

Diretiva 2000/31/CE. O objetivo central é empreender um estudo analítico em torno das 

relações de comércio realizadas no ambiente virtual e da legislação adotada pela 

Comunidade Européia a respeito da matéria. 

A partir da Diretiva 2000/31-CE, pontuam-se os problemas críticos do e-commerce, a 

fim de sugerir a ampliação da aplicabilidade das normas internacionais, além daquelas já 

disponíveis às necessidades nacionais surgidas nas relações virtuais. O contexto global, no 

qual a Internet tornou-se elemento corriqueiro nas relações humanas, inevitavelmente, 

trouxe reflexos ao mundo jurídico. Daí tenta-se demonstrar que o ordenamento brasileiro 

precisa acompanhar esse ritmo evolutivo. 

Já no quarto capítulo, o objeto passa a ser a tendência de unificação da legislação 

internacional diante da mundialização do comércio eletrônico. Neste capítulo são analisadas 

algumas cláusulas contratuais previstas pela Uncitral para o comércio eletrônico e também a 

produção normativa brasileira para o comércio eletrônico. 
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Ultrapassada a questão da receptividade da legislação nacional, diante da 

mundialização do comércio eletrônico, e analisada à luz da Uncitral, no quinto capítulo, a 

pretensão é demonstrar que o Direto Internacional Privado pode ser muito útil e deve ser 

mais observado. 

Sobretudo, para indicar as legislações avançadas e eficazes à solução de problemas 

decorrentes do inevitável atraso legislativo brasileiro em face da evolução tecnológica, neste 

estudo, do comércio eletrônico. Para isso, o último consiste numa crítica à falta de utilização 

do Direito Internacional Privado a partir da análise dos projetos de lei brasileiros para o 

comércio eletrônico. 

A partir do cenário econômico mundial no que tange ao comércio eletrônico, 

demonstra-se, neste trabalho, várias razões que justificam a revisão do enfoque dado ao 

Direito Internacional Privado no Brasil. Assim, conclui-se que são os padrões normativos 

internacionais estabelecidos pela Diretiva 2000/31-CE e pela Uncitral que devem nortear a 

busca por soluções para as controvérsias nesse novo ambiente de comércio realizado por 

meio da Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 O SURGIMENTO DA INTERNET E O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

RESULTANTE: NASCE UM NOVO SUJEITO DE DIREITO 

 
1.1 A POPULARIZAÇÃO DA INFORMÁTICA ATRAVÉS DO 

COMPUTADOR 

 

Em 1978, através dos franceses Simon Nora e Alain Minc, foi divulgado o famoso 

relatório sobre o processo de informatização da sociedade que orienta o projeto de 

modernização das comunicações e da tecnologia da informação na França. Os franceses 

Nora e Minc escreveram “A Informatização da Sociedade”, e na obra criaram a expressão 

telemática para se referirem à crescente associação entre computadores e 

telecomunicações (SIQUEIRA, 2007). 

De acordo com os autores franceses, a informatização é um bem que se 

sobrepõe a todos os demais, é um bem revolucionário e não consumível, que pode ser 

utilizado por milhões de pessoas. E mais do que isso, a telemática transforma o homem 

qualitativamente. Sua matéria prima básica é a informação e, através dela, tem-se o 

desenvolvimento cultural e a melhora na qualidade de vida. Consideram os autores que a 

revolução da informática é o fator comum que permite acelerar todas as demais revoluções 

subseqüentes. O marco da revolução se deu com a popularização dos meios informáticos, 

pois, até então, a informática era coisa rara, limitada a um pequeno número de empresas e 

funções, bem diferente de como é hoje. 

Até chegar ao estágio de massificação atual da Internet, passou-se por uma 

grande evolução na informática. O embrião dessa evolução que culminou na 

WWW (World Wide Web) surge em 1989, quando o físico inglês Tim Berners-Lee começa a 

elaborar um sistema de hipertexto para facilitar o compartilhamento de informações entre 

cientistas da Organização Européia para Pesquisa Nuclear, à época Centre Européen pour 

La Recherche Nucleaire (CERN) (SIQUEIRA, 2007). 
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Finalmente em 1990, nasce a popularmente conhecida Internet. Tim Berners-

Lee, precisamente em 12 de novembro de 1990, escreve a primeira página em HTML 

(Hypertext Markup Language), descrevendo o projeto da rede das redes (WWW). A 

funcionalidade da Internet é dada pelos hiperlinks, caminhos que levam a outros acessos 

permitindo a navegação na rede, esse foi o grande salto da WWW (SIQUEIRA, 2007). 

 

1.2 A INTERNET E SEU IMPACTO NO MERCADO ECONÔMICO 

MUNDIAL 

A Internet é o fenômeno dos anos 90, de acordo com dados da União 

Internacional de Telecomunicações. A década de 90 se inicia com menos de 40 mil 

servidores em todo o mundo. Em 1999, já eram mais de 76 milhões, em termos de usuários 

da rede e passou a representar mais de 500 milhões. Dois importantes avanços 

contribuíram para o advento da Internet: a criação do já mencionado protocolo TCP/IP e a 

invenção da WWW (SIQUEIRA, 2007). 

O projeto da WWW, desenvolvido por Tim Berners-Lee, tem sua linguagem 

baseada HTML e esse projeto foi tornado público em 1991, e permitiu, a partir daí, que 

qualquer pessoa pudesse baixar o servidor e o navegador desenvolvido. O primeiro website 

- um conjunto de páginas disponíveis on line, isto é, de hipertextos acessíveis geralmente 

pelo protocolo HTTP na Internet do mundo - foi o do Laboratório Europeu de Estudo de 

Física de Partículas (CERN), no endereço http://info.cern.ch. O site trouxe informações 

sobre o que é a web, como obter um navegador e como configurar um servidor de web. O 

projeto de Tim Berners-Lee não foi patenteado nem teve cobrança de royalties (SIQUEIRA, 

2007). 

Até hoje o criador da WWW está à frente do projeto que se transformou em 

organismo internacional para definir padrões para Internet, o World Wide Web Consortium. 

De acordo com Tim Berners-Lee, o próximo passo é criar uma web semântica. A finalidade 

de que os computadores não apenas apresentem informações contidas numa página, mas 
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também possam “entender” cada informação, ou seja, dotá-lo de uma inteligência artificial 

através de ferramentas de acessibilidade (SIQUEIRA, 2007). 

Em 1992 o crescimento do acesso à Internet foi explosivo, eram 15 milhões de 

usuários em todo o mundo. Nesse cenário de maior popularização da Internet, surgem os 

navegadores gráficos e a Internet alcança o número de um milhão de servidores. A AOL 

(América On Line), serviço de servidor ainda sem acesso à Internet abre seu capital nos 

Estados Unidos, já com 155 mil clientes. No Brasil, a reserva de mercado de informática 

termina oficialmente em 29 de outubro de 1991, com o vencimento do prazo de oito anos 

definido pela Política Nacional de Informática (PNI), criada pela Lei 7.232/84. 

Desde 1991, estava liberada a importação de equipamentos de informática, pelo 

Governo Collor de Mello. Entretanto, como a política nacionalista já havia afastado os 

investimentos estrangeiros, a reserva de mercado desencadeou a elevação dos preços e 

deixou a tecnologia desatualizada aos usuários da Internet e dos microcomputadores. À 

época em que a informática e a Internet se desenvolviam a todo vapor, o Brasil sofria as 

conseqüências da década de 30. 

Os anos de proteção por altas tarifas de importação estimularam a ineficiência na 

indústria brasileira, notavelmente a indústria de computadores, para a qual o governo vetara 

tanto produtos importados quanto fábricas domésticas de propriedade estrangeira. A lógica 

para essa política veio inicialmente dos militares brasileiros, que se opunham à dependência 

de fornecedores estrangeiros em tecnologia para sistemas de armamentos. 

A política acabou sendo adotada pelos nacionalistas econômicos, no setor civil. 

O resultado foi uma indústria nacional de computadores conhecidos pelos altos preços, 

baixa eficiência e tecnologia ultrapassada. Ao mesmo tempo em que a indústria de 

computadores internacionalmente se tornava importante (SKIDMORE, 2003). 

O desenvolvimento do computador e dos seus programas (softwares) trouxe à 

civilização contemporânea um avanço tecnológico sem precedentes em todos os ramos da 

ciência, de modo que o mesmo passa a ser artigo indispensável à qualquer setor de 

atividade intelectual. O seu desenvolvimento, associado à Internet, penetrou definitivamente 
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no cotidiano social. A presença do computador e da Internet é notada em todos os ramos de 

atividades pelo desempenho de tarefas das mais simples às mais complexas. 

O Brasil conectou-se à Internet, inicialmente, permitiu o acesso apenas para 

órgãos governamentais e universidades. Em 1995, o acesso foi aberto a as pessoas, 

mediante a utilização obrigatória dos serviços de um provedor de acesso, inicialmente pago. 

Entretanto, com o passar do tempo, serviços de acesso gratuitos contribuíram 

sensivelmente para ampliação do número de pessoas e de computadores interligados à 

Internet. 

Entretanto, foi no setor de comunicações que a revolução foi maior. A rede 

mundial de computadores, que interliga computadores no mundo afora, possibilitou a 

comunicação eletrônica entre as pessoas em qualquer lugar do planeta com a possibilidade 

de troca de informações em tempo real. A rápida troca de informações aguçou o 

desenvolvimento da atividade comercial em meio eletrônico, tornando o mercado mais 

dinâmico e mais confortável aos consumidores virtuais. 

O barateamento do custo dos computadores e a expansão e crescente 

popularização do acesso à Internet, são fatos percebidos pelo empresário virtual. Lança 

mão de seus investimentos para colocar seu produto ou serviço no mercado de consumo 

promovido pela Internet, de forma a aumentar seu lucro através desse novo veículo de 

comunicação e de relações inter-pessoais. Permite ainda o exercício de uma atividade 

empresarial a um custo mais baixo que o sistema tradicional de estabelecimentos 

comerciais com existência física, já que a estrutura física de uma empresa virtual pode 

existir ou não. 

No início, a rede mundial de computadores interessou apenas a pequenos 

empresários, e, logo, chamou a atenção de grandes conglomerados econômicos. O 

empresário da era da globalização vive uma acirrada competitividade mercantil, em 

constante busca por soluções de aperfeiçoamento e otimização de suas atividades 

comerciais. A palavra de ordem do mercado, após o advento da Internet, é um novo 

expansionismo. Dessa vez, não apenas a caminho das Índias, mas a todas as rotas 
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comerciais existentes e também inexistentes. A procura incessante por novos mercados e 

novas formas de expor os produtos aos consumidores orientou o desenvolvimento do 

comércio eletrônico. 

Sempre observando a relação custo e benefício, com a finalidade de lucro, a 

Internet em 1999 atingiu o período da bolha. Nesse período, as leis de mercado pareciam 

suspensas. A estratégia era crescer, independentemente dos resultados financeiros, e as 

empresas, através da Internet conseguiram valorizações irrealistas, afirma Ethevaldo 

Siqueira (SIQUEIRA, 2007). 

Em junho de 1999, o serviço de troca de arquivos pela Internet marca o início da 

crise da indústria fonográfica mundial. As empresas passam a voltar suas atenções e 

investimentos em propaganda e marketing no comércio pela Internet, o e-commerce. 

A bolha da Internet estoura em 2000 com grandes aquisições inter-empresariais 

e grandes quebras na bolsa de valores, relacionado-se às ações do setor de tecnologia. A 

Portugal Telecom chega a comprar a Zip.net, terceiro maior portal de Internet brasileiro, 

maior negócio envolvendo Internet no Brasil. A Telecom Itália adquire 30% do Portal da 

Globo e, menos de dois anos depois, tem uma baixa contábil. Todas essas oscilações 

envolvendo fusões empresariais que se deram em função do desenvolvimento e 

popularização da Internet levaram ao estouro da bolha do mercado decorrente da rede 

mundial de computadores, mas não foram suficientes para conter o crescimento do 

fenômeno WWW (SIQUEIRA, 2007.) 

A crise das ações do setor de tecnologia ficou para trás com a criação do Google, 

principal serviço de busca na Internet. Criado pelos estudantes de Stanford, Larry Page e 

Sergey Brin, o Google alavancou os valores das ações negociadas na bolsa de US$ 85 para 

mais de US$ 500, entre 2004 e 2007. Sua missão, dizem os seus criadores, é organizar a 

informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil. E a maior fonte de receita 

do Google são os pequenos anúncios de texto que aparecem ao lado dos resultados de 

busca e nas páginas de conteúdos de seus parceiros (SIQUEIRA, 2007). 
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Nesse novo espaço virtual, mais de 2 bilhões de pessoas encontram-se a 

qualquer hora, trocam informações, divertem-se, compram e vendem, acessam jornais, 

revistas, rádios, TVs, bibliotecas eletrônicas, sites de busca, e tudo o mais que se seja 

permitido no mundo gigantesco de oportunidades apresentado pela Internet. Para Ethevaldo 

Sioqueira, vive-se o grande momento da convergência digital, um processo tecnológico 

irreversível que funde plataformas, quebra paradigmas, unifica setores e cria serviços auto-

reguláveis dentro da WWW, que não dependem de licença nem de legislação protetora. 

Quanto a esse último ponto de vista, tem-se que discordar do autor, pois alguns 

padrões sobre o comércio eletrônico devem e precisam, cada vez mais, ser observados a 

fim de que a liberdade que caracteriza a Internet não passe a ser mais nociva do que útil. 

Certamente a revolução digital ainda continuará por décadas, em ritmo acelerado, movida 

pela alavanca da Internet. Junto com esse crescimento, o e-commerce se expandirá 

inevitavelmente. É sobre ele que se trata neste trabalho, balizado pelos padrões indicados 

pela Diretiva 2000/31-CE e pela Uncitral (United Nations Commission on International Trade 

Law). 

O que se espera é que a Internet cresça e se expanda em todos os setores da 

atividade humana. Por volta de 2022, dizem os pesquisadores que a web deverá estar 

disponível a quase metade da população do planeta. Nos países desenvolvidos, para mais 

de 80% dos habitantes. Hoje já se acessa a Internet a partir de terminais de banco e de 

diversos aparelhos eletrônicos domésticos. É preciso que se esteja preparado com infra-

estrutura e aparato legal suficientes e disponíveis para dirimir os conflitos que irão surgir. 

Para viabilizar a utilização da Internet, em escala global, é necessário permitir a utilização de 

informações que definam a forma de uso das informações e seu armazenamento em local 

adequado e seguro. 

As infra-estruturas que se tem hoje estão mal equipadas para atender ao 

crescimento do volume de informação e prover o grau de segurança e o nível de eficiência 

exigidos. O crescimento do tráfego na Internet tem sido enorme, e a grande massa de 
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informações produzidas, nesse universo digital, precisa ser dirigida por normas que 

mantenham o equilíbrio e a harmonia das negociações e comunicações na rede mundial. 

 

1.3 O SUJEITO DE DIREITO NO COMÉRCIO ELETRÔNICO: 

CONSUMIDOR VIRTUAL     

 

A popularização do acesso à Internet trouxe uma nova realidade jurídica às relações 

comerciais: o mundo do comércio eletrônico, ou e-commerce. É patente a facilitação e o 

aumento das relações de consumo gerado pela ausência de fronteiras no comércio 

eletrônico (PAULA, 2007). Esse fenômeno reflete diretamente na transformação das 

relações jurídicas privadas, uma vez que esse tipo de comércio promove comodidade e 

redução de custos comerciais de forma global. 

 

O comércio, enormemente facilitado pelos meios céleres de comunicação e 

transporte, promove a aproximação entre produtor e consumidor e, conseqüentemente, 

proporciona riquezas. Atua, assim, como um dos mais poderosos elementos geradores 

desse fenômeno de infiltração ou migração mútua (CARDOSO, 1942). 

A partir da perspectiva do sujeito de direito, enquanto consumidor contratante, no 

âmbito do comércio eletrônico, vale ressaltar que se trata de indivíduo livre para contratar, 

mas que não deve deixar de observar os requisitos contratuais existentes (agente capaz, 

objeto lícito e possível, forma prescrita ou não defesa em lei). 

O estudo do comércio eletrônico inevitavelmente se insere no contexto da relação de 

consumo internacionalizada, por meio da rede mundial de computadores -Internet. O desafio 

aqui é conceituar e descrever o fundamental papel do sujeito enquanto consumidor, nesse 

ambiente de comércio virtual, sem fronteiras. O sujeito que contrata pela Internet celebra 

relação contratual de compra e venda entre ausentes ou entre presentes (a depender do 
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espaço temporal que se dá a troca da comunicação entre as partes contratantes), por meio 

da transmissão eletrônica de dados pela WWW. 

A relativa novidade do tema a ser aprofundado implica demonstrar a essencial 

atuação do sujeito enquanto consumidor na construção desse novo ambiente jurídico que se 

forma em proporções internacionais com o comércio eletrônico. As relações de consumo 

estão cada vez mais ágeis e simplificadas; a celebração de contratos telemáticos, que se 

utilizam de meios eletrônicos como a Internet, não mais está restrita à participação de um 

seleto grupo de empresas multinacionais, está mais aberta e acessível a todas as empresas 

e, principalmente, ao indivíduo como consumidor e ator internacional. 

A penetração que a Internet tem hoje nas classes de menor renda é muito grande, 

principalmente, com as iniciativas sociais e governamentais de inclusão digital. Esses 

grupos em ascensão da era digital dos tempos recentes devem muito à nova conjuntura 

social associada à imersão da tecnologia no cotidiano das pessoas. 

A massificação do acesso à Internet deve-se às transformações das relações sociais 

em decorrência da era digital em que se vive. Na sociedade digital, a Internet passa a ser 

cada vez mais essencial, uma vez que se vai diariamente otimizando o tempo e o conforto 

das pessoas. O indivíduo social e a sociedade são intimamente ligados dado que o indivíduo 

social é uma fabricação da sociedade, a qual não existe, concretamente, materialmente, 

senão em e por indivíduos sociais (CASTORIADIS, 2007). 

O Brasil representa 90% do comércio eletrônico da América Latina (BLUM, 2002). 

Por isso, passa a ser de suma relevância a proteção jurídica a ser aplicada ao consumidor 

brasileiro, na ocasião em que este celebra um contrato de compra e venda em algum site 

internacional, pois como se verá, existem várias possibilidades de aplicação normativa. 

Nesse contexto, a importância dos contratos eletrônicos de consumo ultrapassa as 

fronteiras nacionais, passa a ser objeto de preocupação do comércio internacional, na 

medida em que o mercado mundial absorva o comércio eletrônico em grande escala. 

De maneira geral, sobre os contratos de consumo, sejam eles celebrados virtual ou 

fisicamente, importa uma analise da relação de consumo, sob o ponto de vista de cada um 
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de seus componentes. Vale dizer: o consumidor, o fornecedor, o produto ou serviço, e ainda 

o seu fato propulsor, seja ele contratual ou extracontratual (QUEIROZ, 1999). Transação 

comercial feita através de transmissão eletrônica de dados, o comércio eletrônico, ou o mero 

ato de vender e/ou comprar pela Internet, enquanto relação de consumo que representa, 

não deixa de ser uma subespécie dos contratos de massa. 

A Internet já pode ser considerada um veículo de massa. Fala-se de um veículo de 

comunicação, que tradicionalmente tem uma via de mão única. Alguém cria e transmite 

alguma coisa e há uma massa de população que consome (JULIASZ, 2006). Enquanto 

houver um número indiscriminado de pessoas acessando a rede mundial de computadores, 

a Internet ainda será um veículo de massas, e o contrato eletrônico é o meio pelo qual o 

sujeito de direito (internauta) celebra negócio jurídico em meio eletrônico. 



 

 

2 O COMÉRCIO SEM FRONTEIRAS E OS CONTRATOS 

ELETRÔNICOS INTERNACIONAIS DE CONSUMO: CONCEITO, 

FORMAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E PRINCÍPIOS 

 

2.1 COMÉRCIO ELETRÔNICO E ESTABELECIMENTO VIRTUAL 

 

Historicamente, o significado de comércio eletrônico vem mudando, ao longo dos 

últimos 30 anos. Originalmente, significava facilitação de transações comerciais eletrônicas, 

a partir de tecnologias como eletronic data interchange (edi) e eletronic funds transfer (eft). 

Novas transações comérciais introduzidas no final dos anos 70, permitiram as trocas 

eletrônicas de documentos comercias (ex. ordem de compras) e contas. No final dos anos 

80, aumentou a aceitação de cartões de créditos, caixas eletrônicos, serviços de 

atendimento ao cliente (sac), que também são formas de comércio eletrônico. Já no final de 

2000, empresas americanas e européias passaram a oferecer serviços através da rede 

mundial de computadores, e, a partir de então, começou-se a associar ‘comércio eletrônico’ 

com habilidade/facilidade de negociar através da Internet. 

Conceitualmente, tem-se comércio eletrônico como transação comercial feita 

através de equipamento eletrônico ex: computador, celular, sendo essencial o elemento 

Internet. Assim, comércio eletrônico é sinônimo de e-commerce, de comércio virtual, e se 

caracteriza pelo uso da comunicação eletrônica e digital aplicada à transação de bens e/ou 

serviços. Com o desenvolvimento do comércio eletrônico na Internet, houve o 

desenvolvimento do estabelecimento virtual, em que os produtos ou serviços postos à 

disposição dos potenciais consumidores são materialmente inacessíveis, pois, são 

comercializados apenas por via de transmissão e recepção eletrônica de dados. 

 



 28

A Internet: caminho virtual criado em 1969, nos Estados Unidos, não apenas 

interligou o Departamento de Defesa Norte-Americano às universidades e organismos 

militares (ALMEIDA, 2009), padronizando o sistema de transmissão de dados, como 

promoveu a coesão de todo o mundo, refletindo, assim, nas relações comerciais. A 

expansão da Internet fez surgir o comércio eletrônico, e-commerce, que, na segunda 

metade do ano de 1990, popularizou-se em razão das comodidades oferecidas ao consumo 

virtual. É imensa a quantidade de informações que podem trafegar por um único 

computador, e a Internet é uma estrutura física e lógica que permite a conexão de varias 

redes menores de computadores. Sua essência é o compartilhamento de grande quantidade 

de informações. 

Até então, o estabelecimento comercial sempre foi físico. A empresa era 

instalada em imóvel fisicamente acessível ao consumidor ou adquirente do produto 

comercializado. Na nova espécie, o estabelecimento virtual, decorrente do desenvolvimento 

do e-commerce, teve como maior distinção o fato de ser fisicamente inexistente. A 

imaterialidade do novo estabelecimento está na sua acessibilidade. O consumidor apenas 

se relaciona com a empresa virtual basicamente por transmissão de dados, muito embora, o 

estabelecimento virtual ainda possua um imóvel onde irá estocar suas mercadorias, seus 

equipamentos próprios de transmissão e recepção de dados, em que exerce papel funcional 

de escritório administrativo e depósito. 

A conseqüência natural do sucesso da Internet constitui o e-commerce, ou 

comércio eletrônico. Esta nova configuração de estabelecimento comercial vem sendo 

campo de investimento de grandes empresas que buscam seu espaço na rede mundial, ou 

seja, criar seu site de vendas na www. O estabelecimento comercial físico é erroneamente 

chamado de ponto comercial. Ressalte-se que o ponto se refere apenas a localização do 

estabelecimento situado em seu endereço. 

Estabelecimento não é o lugar (ponto de comércio), é um imóvel com fluxo 

constante de clientes e fregueses, tais como bancos e principalmente supermercados. Este 

está sendo superado pela conveniência de comprar sem sair de casa, pela rapidez, 
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simplicidade e conforto do estabelecimento virtual. Neste novo modelo de estabelecimento, 

a manifestação da aceitação do consumidor, em relação às ofertas do fornecedor, ocorre 

por meio de transmissão eletrônica de dados, sendo fisicamente inacessível (COELHO, 

2003). 

No estabelecimento virtual, embora ainda exista um ponto físico, o imóvel tem a 

finalidade única de armazenamento de mercadorias e escritório, central administrativa da 

empresa. Possui ainda nome de domínio, que é, ao mesmo tempo, endereço eletrônico de 

acesso ao site do estabelecimento e, ainda, o título deste, que o identifica. O acesso a 

estabelecimentos comerciais com existência física se dá por meio de deslocamento de seus 

consumidores no espaço. Possui título de estabelecimento apenas com função 

identificadora do estabelecimento, seu endereço é um logradouro. Já no estabelecimento 

virtual, o acesso dos usuários ocorre por transmissão eletrônica de dados. Apesar disso, 

tanto o estabelecimento virtual quanto o físico, possuem fundo de empresa. 

É inegável, pois, a semelhança entre ambos, no que tange ao aviamento ou 

goodwill, aferidos respectivamente pela quantidade de acessos diários ao site, no 

estabelecimento virtual e pela sua clientela real e potencial, no físico. Algumas das 

características mais atraentes do mercado eletrônico - ambiente onde só existem 

estabelecimentos virtuais são a comunicação instantânea entre os vários participantes do 

comércio. 

O acesso global a produtos/serviços oferecidos ao alcance de um click e sem 

fronteiras, confere maior e ilimitado acesso aos mercados on line. O estabelceimento virtual 

permite ainda a personalização de produtos/serviços e de mercadorias que podem ser 

oferecidos em tempo real e mais adequadas às necessidades e exigências dos clientes. Os 

estabelecimentos comerciais virtuais permitem ainda a disponibilidade de seus produtos 24 

horas por dia, 7 dias da semana nos 365 dias do ano. 

A ausência de intermediação promove a eliminação de intermediários entre 

vendedor e consumidor. Os produtos passam a ser baseados na escolha do cliente, 

desasistidos de intermediários que sejam pagos para influenciar a decisão do cliente. Outro 
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fator que melhora e facilita as transações eletrônicas entre empresas e consumidores é a 

troca de informações, um processo colaborativo entre os partícipes do mercado on line.  

 

2.2 MODALIDADES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

Por comércio eletrônico entende-se o processo de compra, venda e troca de 

produtos, serviçoes e informações por redes de computadores ou pela Internet. Os autores 

Kalakota e Whinston definem o e-commerce a partir de quatro perspectivas: da 

comunicação, em que o comércio eletrônico é caracterizado pela distribuição de produtos, 

serviçoes, informação ou pagamentos por meio de redes de computadores ou outros meios 

eletrônicos. Outra perspectiva atribuida pelos autores é a do processo comercial, que 

consiste na aplicação de tecnologia para a automação de transações e do fluxo de trabalho 

(KALAKOTA, 2001). 

A terceira perspectiva é a de serviços, em que o comércio eletrônico é ferramenta 

empresarial, de consumidores e administradores, no sentido de atender à necessidade de 

diminuição dos custos e à elevação dos níveis de qualidade e agilidade de atendimento. 

Além da perspectiva de serviçoa, ha ainda a perspectiva on-line, determinada pela 

possibilidade de compra e venda de produtos e ionformações pela Internet e por outros 

serviços on-line (KALAKOTA, 2001). 

Há ainda quem acrescente duas outras perspectivas ao comércio on-line: a da 

cooperação e a comunitária. A perspectiva da cooperação vê o comércio eletrônico como 

instrumento de mediação inter e intracooperativa em estruturas organizacionais, enquanto 

que a perspectiva comunitária transforma o comércio eletrônico em ponto de encontro para 

os membros da comunidade negociarem e cooperarem uns com os outros  (TURBAN, 

2004).  
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2.2.1 Business to business - B2B 

O comércio eletrônico do tipo Business to business caracteriza-se por operações de 

compra/venda de informações, de produtos/serviços através da Internet ou de redes 

privadas partilhadas entre parceiros de negócios, que substituem os processos físicos das 

transacções comerciais. 

O comércio B2B também pode ser definido pela troca de mensagens entre parceiros 

comerciais, que se dá a partir de redes privadas ou da Internet, para relações de negócios. 

Existem três grupos principais de portais B2B (CARVALHO, 2006), o primeiro são portais 

para colaboradores, também conhecidos como intranet, que promovem a comunicação 

interna da empresa, entre funcionários. O segundo grupo de portal B2B são os portais para 

parceiros, ou extranet, que promovem a comunicação entre empresas e os seus parceiros 

de negócios, para colaboração e a partilha de informação. Por fim, os portais de terceiros, 

os famosos e-marketplaces, que promovem a negociação de produtos/serviços através da 

Internet, facilitam a compra on-line, num ambiente de muitos compradores e muitos 

fornecedores, como, por exemplo, sites de representanção de medicamentos e de 

autopeças. 

2.2.2 Business to consumer – B2C 

Espécie de comércio eletrônico efetuado diretamente entre a empresa 

produtora/vendedora/prestadora de serviços e o consumidor final através da Internet. É 

importante salientar que o comércio B2C enfrenta uma série de desafios tanto em busca de 

visitantes para seu site quanto em prol da construção da fidelidade dos clientes. 

O êxito de um site B2C apenas é determinado após a constatação de várias 

transções comerciais bem sucedidas, e o caminho até esse êxito pode ser através da 

fidelização de clientes satisfeitos, e para isso, a conquista da clientela exige investimentos 
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diversificados, como, por exemplo, a personalização de produtos, a criação de um pedido de 

serviço fácil ao cliente, um site de fácil navegação e, principalmente, credibilidade no 

cumprimento dos serviçoes/pedidos. Tudo isso requer investimento em suprimentos, 

estoque e logística das tecnologias.  

O comércio eletrônico B2C possui três modelos distintos e facilmente percebidos, 

leilões eletrônicos, lojas on-line e serviços on-line. Os leilões electrônicos simplesmente 

oferecem uma aplicação eletrônica da licitação acompanhada da apresentação multimídia 

da mercadoria. Possuem várias vantagens bastante atraentes aos participantes. A principal 

delas é a comodidade e conveniência de permanecer em sua casa ou escritório enquanto 

participam do leilão, de modo que se torna mais fácil de pesquisar a respeito das 

mercadorias leiloadas. 

Outro atrativo é a flexibilidade do leilão eletrônico, em comparação com os leilões 

tradicionais. Naquele, todos os licitantes participem ao mesmo tempo. A Internet permite 

leilões em tempos diferentes, de licitação duradoura, que podem durar dias ou semanas, o 

que oferece mais tempo de escolha e de decisão para os licitantes. O acesso global permite 

o alcance mundial de um leilão pela Internet. Portanto, o mercado de bens leiloados é 

enorme. 

O baixo custo de operação é um dos maiores benefícos dessa modalidade de 

comércio B2C, daí leilões eletrôncios serem mais baratos porque não precisam de muita 

estrutura logística. Há, no entanto, algumas desvantagens quanto à inspeção de 

mercadorias, por nao ser possível uma realização de forma palpável, a inspeção física das 

mercadorias torna-se impossível, pela Internet. A saída é buscar meios de confiar nas 

informações prestadas ou imagens eletrônicas dos bens em leilão. 

Outro risco dos leilões eletrônicos é a potencialidade de fraudes. A exposição de 

determinadas informações pessoais através da Internet deve envolver uma relação de 
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confiaça entre quem vende e quem compra, para que haja segurança na efetivação do 

pagamento, tendo em vista que a troca de informações de cartão de crédito, por exemplo, 

através da Internet é inevitável. 

O segundo modelo de comércio eletrônico B2C são as lojas on-line, que 

comercializam produtos da empresa através da web, como, por exemplo:  amazon.com, 

americanas.com, submarino. As lojas on-line apresentam diversos benefícios para a 

empresa. O principal deles é o imediato aumento da demanda, custos bem mais baixos para 

mantê-lo do que o custo de um estabelecimento comercial físico, e isso passa a ser mais 

interessante diante do alcance mundial do site. 

Para os clientes os benefícios são reflexos e muto bem recebidos - são preços mais 

baixos, maior opção de escolha, melhor qualidade da informação, conveniência de comprar 

sem sair do conforto onde quer que se encontre e em qualquer lugar do mundo. E são 

atrativos como esses que levam as lojas on-line a investirem cada vez mais em estratégias 

para atrair clientes em busca de vantagem competitiva em outros fatores,  e não apenas o 

preço mais baixo. E esses outros fatores são opções de compras que abranjam todas as 

exigências/necessidades do cliente, associadas a um ambiente virtual que seja fácil de 

explorar e a expansão da oferta dos produtos. 

O terceiro modelo de comércio eletrônico B2C são os serviços on-line. Representam 

um verdadeiro desdobramento das lojas on-line. Nessa modalidade, as empresas se valem 

da Internet para fornecer serviços a clientes, por exemplo: serviços bancários (bb.com.br) e 

de ações da bolsa (bovespa.com.br). A missão dos serviços on-line é a de simplificar vida 

dos usuários através de serviços interativos disponíveis a toda hora em qualquer lugar do 

mundo. 
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2.2.3 Consumer to consumer- C2C 

Aqui o comércio eletrônico se desenvolve entre usuários particulares da Internet. É 

um comércio de bens/serviços direto, que não envolve produtores, apenas consumidores 

finais sem intermediários, por exemplo: mercadolivre.com.br. São exposições on-line em 

que o consumidor coloca o seu produto para venda com um valor mínimo e outros 

consumidores dão ofertas maiores para aquele produto. É um verdadeiro leilão entre 

consumidores onde quem der o maior lance dentro de num prazo determinado leva o 

produto. 

Normalmente não existem intermediadores, mas se existir uma empresa que facilite 

a transação, ela passa a ganhar uma comissão por cada leilão ou recebe uma taxa única de 

transação. Os sites em que se realizam os leilões não se envolvem na qualidade do produto 

ou nem nos valores dos produtos, apenas disponibilizam o espaço virtual já bastante 

conhecido e divulgado para que se realizem os leilões particulares. 

2.2.4 Government to citizen – G2C  

Relação comercial que se viabiliza por meio da Internet entre Governo (estadual, 

federal ou municipal) e cidadãos/consumidores, ex: o pagamento via Internet de impostos, 

multas e tarifas públicas. Na prática o comércio G2C são portais orientados para 

desempenharem serviços ao público, são serviços prestados por sites oficiais do Governo e 

que disponibilizam os mesmos serviços que prestam fisicamente aos cidadãos. 

Portais G2C representam uma ferramenta política para levar ao cidadão 

conhecimento, informação e serviços diversos sobre o Governo, tais como: turismo, 

prestação de contas, dados geográficos, humanos, econômicos, etc. Esses portais acabam 

por permitir mais aproximação do cidadão com o Governo, o que não deixa de ser também 

um passo a mais para inclusão digital. 
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2.2.5 Government to business – G2B 

Por outro lado, portais G2B são voltados às relações comerciais entre Governo e 

empresas, também viabilizadas pela Internet, por exemplo: compras do estado por pregões 

e licitações eletrônicos. É uma categoria de comércio ou negócio-administração que cobre 

todas as transações entre companhias e organizações governamentais. É ainda incipiente , 

mas em rápida expansão, à medida em que os Governos vem se utilizando cada vez mais 

do comércio eletrônico.  



 

3 CONTRATO ELETRÔNICO E SUA INTERNACIONALIDADE 

 

3.1 O CONTRATO ELETRÔNICO E SUA INTERNACIONALIDADE 

É nesse ambiente de mercado virtual, que surge o conceito de contrato eletrônico, 

como instrumento jurídico destinado a selar e resguardar às partes celebrandes do nogócio 

jurídico on line. O contrato eletrônico consiste na relação contratual de compra e de venda 

celebradas entre ausentes ou entre presentes (a depender do espaço temporal que se dá a 

troca da comunicação entre as partes contratantes), por meio da transmissão eletrônica de 

dados, ou seja, pela Internet.  

A transmissão eletrônica de dados implica a presença da Internet que, enquanto 

ambiente sem fronteiras, confere ao contrato eletrônico o dado de internacionalidade. Por 

sua vez, traz um leque de opções de legislações aplicáveis ao referido contrato devido ao 

fato de o instrumento contratual poder estar vinculado a vários países ao mesmo tempo. 

A presença do elemento estrangeiro no contrato eletrônico, caracterizada pelo 

conflito de leis aplicáveis (vários ordenamentos possíveis), leva o estudo a buscar uma 

segurança jurídica para a solução conflito ou, ao menos, estabelecer critérios de aplicação 

da lei do país que possua vínculo mais estreito com o contrato eletrônico. 

A compra/venda pela Internet é exemplo mais facilmente percebido de comércio 

eletrônico. E o comércio eletrônico é selado mediante contratação 

eletrônica que pode ocorrer entre empresas; empresas e indivíduos; indivíduos; governos e 

cidadãos e, ainda, entre governos e empresas. Características importantes tornam o 

comércio eletrônico cada vez mais procurado pelos consumidores. 

São facilidades, como maior segurança, garantida a partir da criptografia e da 

assinatura digital; facilidade para pagamentos eletrônicos através de cartões e 
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movimentações do e-banking; além do e-marketing, propaganda digital que facilita a busca e 

a pesquisa de produtos e preços; sem se esquecer de um diferencial que é o suporte 

eletrônico, ou seja, o provedor responsavel pela veiculação e pelo armazenamento de dados 

que circulam na Internet. 

É atraves das conexões eletrônicas que o comércio eletrônico se caracteriza por ter 

maior facilidade de comunicação - de troca de informações entre os consumidores virtuais - 

acaba incentivando a expansão da participação no mercado on line. No início, a 

comercialização on-line estava limitada a produtos palpáveis e tangíveis. Com o avanço do 

mercado virtual, passou-se a viabilizar também a venda da prestação de serviços, como, por 

exemplo, de pacotes turísticos. 

A capacidade e o potencial dos mercados eletrônicos depende diretamnete do poder 

da Internet, e da penetração social da Internet. Quanto mais usuarios, mais potenciais 

consumidores e para isso, os mercados virtuais precisam criar vantagens competitivas 

sustentáveis. A expansão do comércio eletrônico extrapola os limites impostos pelas 

barreiras nacionais e ganha internacionalidade. A obrigação de adimplemento contratual - 

vincula-se vendedor e consumidor, estrangeiros ou não - é essencial e terá que existir 

independentemente de a empresa comerciante possuir qualquer representatividade no 

Brasil. 

Uma empresa que comercializa com um consumidor brasileiro através de um site na 

Internet pode, por exemplo, estar submetida ao regramento tanto do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) ou à Lei de Introdução ao Código Civil (LICC). Por sua vez, poderá 

remeter a aplicação de direito estrangeiro a depender de determinados fatores tais como, se 

empresa virtual tem sede social no Brasil ou não. O comércio eletrônico não tem o condão 

de afastar a aplicabilidade do CDC, pois ele tão somente representa mais um meio 

veiculador de transações comerciais, assim como o telefone ou o fax. Diante do dado de 

internacionalidade do comércio eletrônico, em caso de inadimplemento de contrato, em 
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sendo pactuada a execução da obrigação no Brasil, aplica-se o disposto no art. 9º, § 1º da 

LICC: 

 
“Art. 9º, LICC: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do 
país em que se constituírem. 
 
§1º destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de 
forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei 
estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.” 

 

De acordo com o caput do art. 9° da LICC, percebe-s e que é permitida a constituição 

das obrigações no Brasil ou no exterior. Diante do §1° do referido art. 9°, entende-se então, 

que o Brasil admite que os requisitos extrínsecos do ato observem a legislação estrangeira, 

conclui-se assim: é possível a aplicabilidade, mesmo que mínima – requisitos extrínsecos- 

da legislação alienígena. 

Não obstante, à luz da interpretação do caput do art. 9º da LICC cumulado como o 

seu §2°: 

“Art. 9º, LICC: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do 
país em que se constituírem. 
 
§ 2º a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em 
que residir o proponente.” 

 

A depender de onde reside o proponente, é mais do que possível a aplicação do 

ordenamento jurídico estrangeiro de forma mais ampla do que simplesmente a respeito de 

requisitos extrínsecos do ato. Por outro lado, como a Lei de Introdução ao Código Civil não 

possui o condão de afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o 

consumidor brasileiro também poderá ser beneficiado pela aplicação do dispositivo do art. 

88, II, do Código de Processo Civil (CPC), quando no Brasil tiver de ser cumprida a 

obrigação: 

 
“Art. 88: é competente a autoridade judiciária brasileira quando: 
 
II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação.” 
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O CPC, ao estabelecer a competência da autoridade judiciária brasileira, enquanto 

norma de ordem pública, de aplicabilidade erga omnes, afasta novamente a possibilidade de 

aplicar a lei estrangeira, nos casos em que a obrigação deva ser cumprida no Brasil, mesmo 

que o proponente resida no exterior. Ou seja, de acordo com a redação do art. 9º, § 1º da 

LICC associado ao art. 88 do CPC. 

Percebe-se então, que a legislação brasileira impõe sua observância em todos os 

casos em que a obrigação deva ser cumprida no Brasil. A única possibilidade de 

aplicabilidade da lei estrangeira será quanto a tão somente os requisitos extrínsecos do ato, 

tendo em vista que dificilmente quem está sujeito à legislação brasileira não reside no Brasil. 

Ainda mais raramente, em residindo no Brasil, não desejará que a obrigação contratada seja 

executada no Brasil. 

Antes de prosseguir, é necessário esclarecer que o conceito de ordem pública aqui 

utilizado é o adotado por Irineu Strenger, segundo o qual deve-se entender por ordem 

pública o conjunto de princípios incorporados implícita ou explicitamente na ordenação 

jurídica nacional, que, por serem considerados para sobrevivência do Estado e salvaguarda 

de seu caráter próprio, impedem a aplicação do direito estrangeiro que os contradiga, ainda 

que determinado pela regra dos conflitos (STRENGER, 2003). 

Feitas tais considerações, de acordo com a redação do art. 9º, § 1º da LICC 

associado ao art. 88 do CPC, percebe-se então, que a legislação brasileira impõe sua 

observância em todos os casos em que a obrigação deva ser cumprida no Brasil, e a única 

possibilidade de aplicabilidade da lei estrangeira será quanto, tão somente, aos requisitos 

extrínsecos do ato, tendo em vista que dificilmente quem está sujeito à legislação brasileira 

não reside no Brasil, e ainda mais raramente, em residindo no Brasil, não desejará que a 

obrigação contratada seja executada no Brasil. 

Não restam dúvidas que a LICC e o CPC são complementares quanto à 

aplicabilidade da legislação brasileira como ordenamento jurídico competente para o caso 

de litígio decorrente do comércio eletrônico, quando a obrigação deva ser cumprida no 

Brasil. 



 40

Outra característica que amarra a demanda judicial decorrente da contratação 

eletrônica à aplicabilidade da legislação brasileira, não obstante o dado de 

internacionalidade presente naquela contratação, é o fato de o CDC, em seu art. 101, I, ser 

direto e taxativo ao permitir a propositura da ação de responsabilidade civil do fornecedor no 

domicilio do autor, ou seja, do consumidor: 

 
“Art. 101: na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos ou 
serviços, sem prejuízo no disposto nos capítulos I e II deste título, serão 
observadas as seguintes normas: 
 
I – a ação pode ser proposta no domicílio do autor.” 

 

Tal como o CPC, o CDC também é norma de ordem pública, com aplicabilidade erga 

omnes, e ainda consiste em legislação de caráter especial, cujos preceitos são 

preferencialmente aplicados. Isso implica que, mesmo no comércio eletrônico, 

independentemente de a empresa virtual possuir ou não sede, filial ou sucursal no Brasil, o 

consumidor brasileiro poderá se valer do acima citado art. 101, I para demandar a lide no 

Brasil. Daí a pergunta: por que adiantaria o proponente residir o exterior? Se a obrigação 

contratada é para ser exercida no Brasil, esse dispositivo da LICC é dispensável! 

Não obstante a demanda poder ser ajuizada no Brasil, vale salientar que a execução 

da sentença brasileira, contra qualquer tipo de empresa estrangeira, seja virtual ou não, 

ocorre no país de origem da empresa demandada, ou seja, a depender do direito externo. 

Isso se observa melhor no caso da referida empresa não possuir sede, sucursal ou 

filial no Brasil, contra quem poderia ser executada a sentença? Por outro lado, esse 

problema de inefetividade da legislação interna brasileira não ocorre se a empresa tiver 

representação no Brasil, pois,se aplica a legislação nacional e se executa a sentença no 

Brasil. 
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3.2 A PROBLEMÁTICA DA LEI APLICÁVEL AOS CONTRATOS 

ELETRÔNICOS 

 

Diante do caráter internacional do comércio eletrônico, muitas vezes o que se tem é 

uma multiplicidade de ordenamentos jurídicos possíveis de incidência sobre um mesmo 

caso. Mas, a importância relativa do elemento estrangeiro na relação jurídica comercial, dos 

pontos de vista econômico e jurídico, é que vai determinar, ou não, o caráter internacional 

da relação (BÔAVIAGEM, 2002). 

Por exemplo, um site americano (.com), de uma loja francesa de perfumes, onde o 

proponente/proprietário do site e da empresa virtual é português, e reside na Espanha, o 

consumidor é brasileiro com dupla nacionalidade (brasileira e italiana), que legislação se 

aplica? 

A resposta dependerá de uma outra pergunta: onde deverá ser cumprida a obrigação 

contratada? Se a execução deve se observar no Brasil, nada importam as outras 

nacionalidades, de acordo com o analisado no tópico anterior, nesse caso, é inafastável a 

aplicabilidade da legislação brasileira. 

O dado de internacionalidade do comércio eletrônico leva ao conflito de leis 

aplicáveis. O direito brasileiro impõe a necessidade da solução de todos esses conflitos, 

desde que levados ao Judiciário, e a presença do elemento estrangeiro no contrato 

eletrônico desafia a busca de uma segurança jurídica para a solução do conflito diante da 

dificuldade de se fazer aplicar legislação alienígena, mesmo que seja da vontade dos 

contratantes, quando o contrato está vinculado a vários países ao mesmo tempo.  

Dizimar toda e qualquer possibilidade de aplicação de norma estrangeira pode não 

ser a melhor saída para dirimir os conflitos de correntes do comércio eletrônico. Não se 

pode fechar os olhos ao fato notório de que tais negócios celebrados no ambiente virtual da 

Internet estão interconectados com vários países ao mesmo tempo, e ao menos estabelecer 
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critérios de aplicação da lei do país que possua um vínculo mais estreito com o contrato 

eletrônico em questão poderia ser ponderado pelo ordenamento jurídico brasileiros. 

Não se podem fechar as portas ao mundo, o melhor e mais recomendado para que o 

Brasil  e admite-se a possibilidade de aplicação de lei estrangeira seria a possibilidade dos 

sujeitos (contratante e contratado) optarem pela lei que desejam ser aplicável ao contrato 

quando na contratação. Mas, em admitindo essa possibilidade, esbarra-se no fato de o 

Brasil não reconhecer o princípio da autonomia da vontade na escolha da lei aplicável aos 

contratos/obrigações. 

Sobre esse assunto, Irineu Strenger entende que a autonomia da vontade 

corresponde à faculdade concedida aos indivíduos de exercer sua vontade, tendo em vista a 

escolha e a determinação de uma lei aplicável a certas relações jurídicas nas relações 

internacionais, derivando da confiança que a comunidade internacional concede ao 

indivíduo no interesse da sociedade, e exercendo-se no interior das fronteiras determinadas, 

de um lado, pela noção de ordem pública, e, de outro, pelas leis imperativas, entendendo-se 

que em caso de conflito de qualificação, entre um sistema imperativo e um sistema 

facultativo, a propósito de uma mesma relação de direito, a questão fica fora dos quadros da 

autonomia, do mesmo modo que somente se torna eficaz à medida que pode ser efetivada 

(STRENGER, 2000). 

Até 1942, o direito internacional privado brasileiro aclamava o elemento de conexão da 

nacionalidade, tendo em vista o estatuto pessoal da pessoa física. A nova Lei de Introdução 

ao Código Civil rompeu com a antiga tradição, substituindo o elemento de conexão da 

nacionalidade por aquele do domicílio. 

 Uma outra distinção marcante entre as duas legislações foi a posição adotada em 

relação ao princípio da autonomia da vontade das partes.  A Lei de Introdução ao Código 

Civil de 1916 admitia, expressamente, a escolha do direito aplicável pelas partes a um 

contrato internacional dentro dos limites traçados pela lei. A legislação vigente, por sua vez, 

é omissa quanto a mesma questão. 
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O ordenamento nacional não nega expressamente o princípio da autonomia da 

vontade, mas, de acordo com o dispositivo supra analisado da LICC, seria possível a 

aplicação do direito estrangeiro nos seguintes termos: obrigação (resultante do contrato 

eletrônico) reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente, caso o proponente 

resida na Espanha, e, a LICC ao dizer que aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem 

as obrigações, nesse caso, a lei aplicável seria a espanhola (onde reside o proponente) se a 

obrigação não tiver de ser executada no Brasil. 

Mas se a obrigação deve ser executada no Brasil, embora seja constituída onde 

reside o proponente (na Espanha, no exemplo), deverá observar as peculiaridades da lei 

estrangeira (espanhola) apenas quanto aos requisitos extrínsecos, ou seja, nesse caso, a lei 

estrangeira não se aplica mais. Junte-se a isso o dispositivo do CPC que determina a 

competência absoluta da autoridade judiciária brasileira quando no Brasil tiver de ser 

cumprida a obrigação, assim, implicitamente, fica afastada completamente qualquer 

possibilidade de autonomia da vontade na escolha de lei aplicável. 

Para solucionar os conflitos de lei aplicável em função da não observância do 

princípio da autonomia da vontade na escolha dessa lei aplicável, lança-se mão do Direito 

Internacional Privado. A esse ramo do Direito não cabe estabelecer qual a norma material 

aplicável ao caso em questão, apenas lhe é atribuída a função de fornecer a indicação de 

que ordenamentos jurídicos estão alí presentes naquela demanda, e quais podem ser 

aplicados. 

Para Haroldo Valladão, o Direito Internacional Privado é o ramo da ciência jurídica 

que resolve os conflitos de leis no espaço, disciplinando fatos em conexão no espaço com 

leis divergentes e autônomas (VALLADÃO, 1977). 

Essa definição pode ser interpretada no sentido de permitir a aplicação da lei 

estrangeira quando do conflito dessa legislação com as leis locais, ocasião em que o 

julgador, em face do elemento de conexão, poderá recusar a norma alienígena perante a 

norma nacional, sob o argumento de ofensa à ordem pública. 
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A sugestão é permitir que o Direito Internacional Privado cumpra seu papel de 

apresentar que leis estão disponíveis para o exercício da escolha da lei aplicável de acordo 

com cada caso levado ao Judiciário brasileiro. A dúvida é se esse papel é possível diante da 

legislação brasileira. 

Na esfera das relações internacionais, analisa Sylvio Loreto que uma dupla feição 

pode ser assumida: quando as partes interessadas tenham o poder de escolher livremente a 

lei competente, elas a escolhem, expressa ou tacitamente, e, nesse caso, não há nenhum 

problema de conflito de leis a resolver, e, portanto, nenhum problema de Direito 

Internacional Privado; ou, então, as partes, podendo fazê-lo, não o fazem e omitem a 

escolha de uma lei (LORETO, 2000). 

A título de informação, de acordo com o site e-commerce.org.br, o faturamento anual 

do comércio eletrônico no Brasil, desde 2001 a 2007, no que se refere ao comércio varejista 

virtual (no e-commerce) são os seguintes: 

  

2001 = faturamento de R$ 0,54 bilhão   

2002 = faturamento de R$ 0,85 bilhão  (+ 55% ref. 2001)  

2003 = fatueamento de R$ 1,18 bilhão  (+ 39% ref. 2002)  

2004 = faturamento de R$ 1,75 bilhão  (+ 48% ref. 2003)  

2005 = faturamento de R$ 2,50 bilhões  (+ 43% ref. 2004)  

2006 = faturamento de R$ 4,40 bilhões  (+ 76% ref. 2005)  

2007 = faturamento de R$ 6,40 bilhões  (+ 45% ref. 2006)  

 

Diante desses dados, não se pode deixar de reconhecer também que contratar 

eletronicamente pode trazer problemas ou dificuldades nas relações comerciais por um 

descumprimento de contrato ou até mesmo por um vício no produto, e é, para esses casos, 

que se deseja e se precisa possuir uma legislação nacional que abranja suficientemente 

casos simples e casos mais complexos que eventualmente venham a surgir no comércio 

eletrônico, que de acordo com a informação acima, tende a se expandir cada vez mais. 
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3.3 ESTUDO DE CASO: A DIRETIVA 2000/31-CE 

 

A partir da análise da Diretiva 2000/31/CE sobre comércio eletrônico criada pela União 

Européia, percebe-se que é perfeitamente possível implementar normas uniformes sobre o 

comércio eletrônico não apenas dentro de um único país, mas em uma Comunidade inteira. 

A Diretiva 2000/31/CE confere maior segurança aos usuários/consumidores na celebração 

de contratos em meio virtual na intenção de criar um quadro jurídico harmônico, com o fim 

de assegurar a livre circulação dos serviços da sociedade da informação. 

A Comunidade Européia, dando continuidade à obra de difusão do comércio eletrônico 

emanou a Diretiva de 17 de julho de 2000/31/CE, com a finalidade de criar um verdadeiro 

espaço sem fronteiras internas (dentro da Comunidade Européia), onde ocorresse a mais 

ampla difusão do próprio comércio, mas em meio virtual (PASQUINO, 2003). 

A Diretiva 2000/31 sobre comércio eletrônico aborda certos aspectos legais dos 

serviços da sociedade da informação, e, em especial, o comércio eletrônico no âmbito 

interno à União Européia. Ao fazer essa abordagem, a Diretiva 2000/31 elenca 65 

considerações prévias de grande importância e de grande valia para esse trabalho, pois, se 

o Brasil possuísse apenas as referidas considerações trazidas pela Diretiva 2000/31, já era 

suficiente para solucionar a problemática. 

Analisando a primeira consideração, a Diretiva 2000/31 informa a respeito da 

pretensão da União Européia (UE) em estabelecer laços cada vez mais estreitos entre os 

Estados-Membros e os povos europeus, a fim de garantir o progresso econômico e social. 

Nesse intuito, o mercado interno (dentro da UE) compreende um espaço sem fronteiras 

internas, onde a livre circulação de mercadorias e serviços e a liberdade de estabelecimento 

são asseguradas, e assim, a UE entende que o desenvolvimento dos serviços da sociedade 

da informação é essencial para eliminar as barreiras entre os povos. 
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Oportunidades de emprego é o primeiro benefício que a UE enxerga com o 

desenvolvimento do comércio eletrônico na sociedade da informação.  Além desse fator, o 

estímulo ao crescimento econômico e o investimento a inovação por parte das empresas 

também contribuem para reforçar a competitividade da indústria. Mas, tudo isso será 

possível, desde que a Internet seja acessível a todos. 

Maristela Basso explica que nos contratos internacionais, além do critério jurídico, ou 

seja, produção de efeitos de direito em mais de uma ordem jurídica, considera-se o critério 

econômico, isto é, “fluxo e refluxo sobre as fronteiras com conseqüências significativas para 

mais de um país” (BASSO, 2002). 

Se o Brasil ao menos conseguisse ter como princípio o que para UE é condição de 

desenvolvimento, a acessibilidade à Internet para todos, grande parte da problemática com 

a contratação no âmbito do comércio eletrônico seria solucionada apenas com informação 

preventiva. Explica a Diretiva 2000/31 que a legislação comunitária e a ordem jurídica 

comunitária são meios essenciais para que os cidadãos possam se beneficiar das 

oportunidades proporcionadas pelo comércio eletrônico. E é por esse motivo que a Diretiva 

2000/31 tem como objetivo assegurar um elevado nível de integração da legislação a fim de 

promover um verdadeiro espaço sem fronteiras internas para os serviços da sociedade da 

informação. 

A própria Diretiva em questão reconhece que existem entraves ao desenvolvimentos 

da sociedade da informação, e esses são, principalmente, obstáculos legais que, assim 

como a problemática enfrentada neste trabalho, advém da divergência de legislações e da 

insegurança jurídica dos regimes nacionais aplicáveis. Tal normativa entende por serviços 

da sociedade da informação qualquer serviço prestado normalmente mediante retribuição, à 

distância, por via eletrônica, através de aparelhagem eletrônica de elaboração e 

memorização de dados, e a requisição individual de um destinatário de serviços. 

E a sugestão é a de que esses obstáculos sejam abolidos através da coordenação de 

determinadas leis nacionais e do esclarecimento de certos conceitos legais necessários ao 

bom funcionamento do comércio eletrônico. Essa última medida poderia, inclusive, no caso 
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brasileiro, contribuir com a prevenção de problemas ao passo que a conceituação uniforme 

de determinados institutos se assemelham aos benefícios da boa informação amplamente 

divulgada, ou seja, previne demandas decorrentes da frustração da comercialização 

eletrônica. 



 

4 A TENDÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

INTERNACIONAL DIANTE DA MUNDIALIZAÇÃO DO COMÉRCIO 

ELETRÔNICO 

 

4.1 CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA O COMÉRCIO 

ELETRÔNICO PREVISTAS PELA UNCITRAL 

O mercado se adaptou com rapidez e inovação às sucessivas mudanças da tecnologia 

ao longo do tempo, entretanto, a questão é sempre a mesma: é suficiente o intercâmbio de 

mensagens entre as partes para provar que contrataram determinada obrigação comercial? 

Quanto à questão em análise, em 1966, a ONU passou a se interessar pelo comércio 

internacional. Criou a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional 

que tem por objetivo a produção de uma lei uniformizada para regular o comércio mundial. É 

a chamada UNCITRAL, United Nations Commission on International Trade Law. 

As normas contratuais previstas pela Uncitral, Lei Modelo criada pela Comissão das 

Nações Unidas para o Direito Mercantil Internacional,  para o comércio eletrônico têm por 

objetivo dotar de maior certeza e segurança juridica o contrato que se realiza pela Internet. 

São cláusulas de fácil incorporação aos contratos eletrônicos, que estipulam em 

termos claros que ambas as partes desejam se obrigar nos termos 

alí estabelecidos, apenas facilitam a negociação por via eletrônica, não interferem nas 

condições contratuais. 

Os termos da Uncitral podem ser aplicados para todo contrato que trate do comércio 

de bens, direitos ou serviços através da Internet. Com a uniformização de padrões para 
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contratação eletrônica, a ONU oferece ao mundo parâmetros para a solução de conflitos 

decorrentes da aplicação das novas tecnologias ao comércio. 

Eliminadas as barreiras espaciais que sempre delimitaram as fronteiras tradicionais 

de cada um dos mercados, os sujeitos de direito se comunicam e contratam sem se 

deslocarem fisicamente, o novo modelo de mercado mudou e com ele mudou também o 

direito de mercado que agora precisa se adequar para atuar na regulação de uma escolha 

livre e consciente dos contratantes no ritmo da informação e da conveniência do negócio 

celebrado pela rede mundial de computadores. 

De acordo com a Uncitral, as partes contratantes devem estabelecer as cláusulas 

contratuais de forma clara o curso que desejam dar ao contrato para evitar controvérsias a 

respeito da via técnica a ser adotada na negociação. Supõe-se que a vontade das partes em 

negociar pela via eletrônica é uma opção que tem por fim gastar menos tempo e dinheiro. 

A rapidez e a facilidade da negociação eletrônica abre novas oportunidades, mas 

suscita, ao mesmo tempo, certas inquietudes. A resposta às inquietudes será mais fácil se 

os interessados contratantes adotarem precauções simples, práticas e flexíveis. 

Partindo desse critério, a Lei Modelo prevê um guia para contratação eletrônica onde 

são ilustradas as medidas que todo comerciante poderá adotar para negociar com a devida 

segurança um contrato pela Internet. 

Por exemplo, prevê a utilização de mensagens eletrônicas para fazer surgirem 

direitos e obrigações que sejam mutuamente válidos e executáveis; que tais mensagens 

eletrônicas sejam admitidas a titulo de prova; que não será impugnada a validade de uma 

comunicação ou de um contrato apenas pelo fato de ter sido viabilizado de forma eletrônica. 

É prevista ainda a existência de eventual norma de direito interno imperativo que 

represente um obstáculo para contratação eletrônica, nesses casos, a orientação da Uncitral 
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é no sentido de que seja explicada claramente no instrumento contratual a intenção das 

partes permanecerem mutuamente obrigadas àquele contrato através da troca de 

mensagens eletrônicas validamente conhecidas e livremente estabelecidas pela Internet. 

Essa previsão evita que, em alguns casos, a legislação interna invalide um contrato 

pelo simples fato de ter sido contratado por meio eletrônico. Resta apenas a questão da 

validade dessas previsões contratuais sugeridas pela Uncitral se invocadas diante de um 

ordenamento jurídico que não reconheça a legitimidade da contratação pela Internet, ou que 

relativize o reconhecimento de algumas cláusulas. 

Se o direito interno simplesmente proíbe ou não prevê a contratação por via 

eletrônica, talvez seja prudente propor um acordo com a outra parte para estabelecer que 

leis regerão o contrato, se de um país ou de outro, onde se reconheça a validade da via de 

contratação eletrônica. 

Entretanto, essas cláusulas não suprem a lacuna contratual a respeito do assunto, 

tais cláusulas não resolvem todas as questões que podem surgir do comércio eletrônico. A 

finalidade básica da Lei Modelo é estipular um regime contratual uniforme para que as 

partes contratantes possam negociar através da Internet sem correr o risco da outra parte 

alegar mais adiante a invalidade jurídica do contrato celebrado eletronicamente. 

A empresa que atua no comércio eletrônico deve explicar claramente a política e os 

procedimentos próprios da empresa para contratar via Internet, não deixando de ressaltar 

que as comunicações eletrônicas podem criar direitos e obrigações. Recomenda ainda a 

Uncitral que todas as empresas que se valem das vantagens desse meio de contratação 

devem preparar o site para contratação com termos e parâmetros claros para os usuários. 

Todavia, não é possível fugir de todo a uma lei nacional aplicável ao contrato 

internacional, lei esta que deverá ser determinada pelo Direito Internacional Privado do 

Estado onde a questão estiver sendo apreciada. Por isso, as partes de um contrato 



 51

internacional não podem deixar de levar em conta a posição a ser tomada pelos tribunais 

porventura envolvidos na questão, com base no Direito Internacional Privado daqueles 

países (ARAÚJO, 1997). 

4.2 A PRODUÇÃO NORMATIVA BRASILEIRA PARA O COMÉRCIO 

ELETRÔNICO 

 

Precisam-se resolver os conflitos no âmbito do comércio eletrônico não 

necessariamente a partir da criação normativa, bastaria a aplicação do direito internacional 

privado na sua função precípua, ou seja, utilizá-lo para solucionar os conflitos de lei no 

espaço. 

Para melhor compreender e acelerar o desenvolvimento do comércio eletrônico no 

Brasil, foi criado, pela Portaria Interministerial 42/2000, uma interface entre os setores 

público e privado, o Comitê Executivo de Comércio Eletrônico. 

De acordo com o site oficial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior brasileiro, http://ce.desenvolvimento.gov.br/, o Comitê representa o setor privado, as 

confederações da Indústria (CNI), do Comércio (CNC) e dos Transportes (CNT), a 

Federação de Bancos (FEBRABAN), e as Associações de Software (ABES e ASSESPRO) e 

de provedores (ABRANET). 

O Comitê conta ainda com um representante da comunidade científica (UFRJ). 

Integram, ainda, o Comitê as confederações da Agricultura (CNA), dos dirigentes lojistas 

(CNDL), dos exportadores (AEB) e a sociedade BRISA.  

Existem ainda seis subcomitês temáticos aos quais, sob a liderança do setor privado, 

cabe formular e trazer à discussão as contribuições das entidades representadas para 

discussão no Comitê. Dessas discussões resultam projetos e recomendações que, levadas 

aos órgãos competentes, resultam em aperfeiçoamento de normas e da legislação, na 

adoção de padrões técnicos, etc., além de manifestar-se sobre as proposições do público 

em geral. 
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Os interesses do Comitê estão voltados essencialmente para os seguintes temas: 

legislação sobre, ou que afeta, o comércio eletrônico; proteção ao consumidor; taxação; 

patentes, inclusive patentes de métodos de negócios; meios de pagamentos; criptografia; 

normas técnicas, inclusive formatos padronizados; código de ética em comércio eletrônico; 

logística e distribuição; estatísticas do comércio eletrônico; software e tecnologias para o 

comércio eletrônico. 

Preocupa-se ainda o Comitê brasileiro com a inserção da pequena e média empresa 

no comércio eletrônico; disseminação e capacitação para o  comércio eletrônico; articulação 

com demais programas de governo; acordos internacionais (Alca, Mercosul, Omc, Ompi, 

etc.); capacitação para fornecedores do setor público; formação de comunidades,  

"marketplaces" e empreendimentos populares solidários; exportação via comércio eletrônico; 

comércio eletrônico no agro negócio; aplicações sociais do comércio eletrônico e projetos 

piloto em comércio eletrônico. 

Os seis subcomitês temáticos organizam-se para tratar desses temas, e de outros 

temas de interesse, podendo criar grupos de trabalho para tratar dos mesmos. Desses 

grupos de trabalho qualquer entidade ou cidadão brasileiro podem participar. 

Os três primeiros subcomitês são os seguintes: I - subcomitê de Meios de Pagamentos 

para Comércio Eletrônico: infra-estrutura de comunicações, meios de pagamentos e 

segurança das transações eletrônicas; II - subcomitê de Logística e Integração Regional 

para Comércio Eletrônico: logística, transportes, distribuição, acesso regional, custos, 

investimentos, legislação e estatísticas relativos aos transportes para comércio eletrônico; III 

- subcomitê de Economia e Aspectos Internacionais do Comércio Eletrônico: investimentos, 

financiamentos, custos, legislação, estatísticas, acordos internacionais e propriedade 

intelectual. 

Os demais subcomitês são: IV - subcomitê de Aplicações e Projetos em Comércio 

Eletrônico: infra-estrutura e universalização de acesso, comércio eletrônico com o setor 

público, treinamento e capacitação para o comércio eletrônico, comércio eletrônico para o 

desenvolvimento social; V - subcomitê de Tecnologias e Produtos para o Comércio 
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Eletrônico: tecnologias, produtos e serviços para comércio eletrônico e VI - subcomitê de 

Comércio Eletrônico para a Pequena e Média Empresa. 

Hoje, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, já 

existem no Brasil, mais de cinco Projetos de Lei sobre Comércio Eletrônico, e temas 

correlatos, quais sejam: Projeto de Lei que disciplina o uso de assinaturas eletrônicas e a 

prestação de serviços de certificação, de 30/03/2003; Projeto de Lei nº 4.906, de 26/09/2001 

que dispõe sobre o valor probante do documento eletrônico e da assinatura digital, regula a 

certificação digital, institui normas para as transações de comércio eletrônico e dá outras 

providências. 

Existe ainda a Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24/08/2001 que Instituiu a Infra-

Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências e a sua reedição com a 

MP 2200-1. O Projeto de Lei em Comércio Eletrônico N.º 672 de 1999, apresentado pelo 

Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre o comércio eletrônico, com base na lei modelo 

da Uncitral/ONU. 

Vale ressaltar ainda a existência do Projeto de Lei de Comércio Eletrônico oriundo da 

Câmara dos Deputados, substitutivo ao projeto de lei nº 1.483, de 1999, que dispõe sobre a 

validade jurídica do documento eletrônico e da assinatura digital, regula a certificação digital, 

institui normas para as transações de comércio eletrônico e dá outras providências; e 

finalmente os Decretos nº 3.505 de 13/06/2000 e nº 3.587 de 05/09/2000, que estabelecem 

normas para a Infra-estrutura de Chaves Públicas do Poder Executivo Federal - ICP-Gov, e 

dá outras providências. 

Não obstante a necessidade de se resolverem os conflitos no âmbito do comércio 

eletrônico, não necessariamente a solução advém a partir da criação normativa, bastaria, 

talvez, a utilização do direito internacional privado na sua função precípua, ou seja, utilizá-lo 

para solucionar os conflitos de lei no espaço através da indicação da legislação aplicável. 

 



 

5 OS PROJETOS DE LEI BRASILEIROS VS. O SIMPLES EMPR EGO 

DO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

5.1 A POSTURA DE RESERVA ADOTADA PELO BRASIL 

 

A contratação eletrônica suscita, na verdade, menos conflitos jurídicos do que poderia 

imaginar, em princípio, por se tratar de um meio de negociação tão fácil e tão rápido de se 

formar.  

Para Uncitral três questões estão conexas: quem são as partes contratantes, 

vinculação obrigacional decorrente da troca de mensagens eletrônicas e quais as 

conseqüências de um erro cometido por uma das partes durante a negociação por meio 

eletrônico, como, por exemplo, um clique indevido. 

O Direito Internacional Privado coordena relações de direito no território de um Estado 

estrangeiro. Fixa em cada ordenamento jurídico nacional os limites entre esse direito e o 

estrangeiro, a aplicação extranacional do primeiro e a do direito estrangeiro no território 

nacional (DINIZ, 2004). 

A lei promove o alinhamento internacional da legislação comercial mundial, e cria 

modelos de propostas de leis para eventual adoção por países membros. O Brasil faz parte 

da Uncitral, mas apenas no que se refere à validade de documentos e assinaturas digitais. 

Entretanto, é importante demonstrar que, de fato, a legislação nacional procurou se 

atualizar ao adotar a referida lei modelo, não se pode deixar de 

enfatizar ainda que o modelo legal é bastante genérico, precisando ser adaptado em cada 

país que o adote, o que ainda não se verificou no Brasil. 
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Diversos trabalhos legislativos voltados para esta área já são desenvolvidos pelo 

Congresso Nacional. Atualmente, há três projetos de lei em tramitação, dois na Câmara e 

um no Senado. O projeto mais adiantado tramita no Senado, de autoria do senador Lúcio 

Alcântara, e é baseado no modelo da Uncitral. 

O projeto oriundo da Câmara, do Deputado Luciano Pizzatto, está associado à 

OAB/SP, propõe tornar a certificação da autenticidade das chaves públicas usadas para 

validar as assinaturas digitais competência exclusiva dos cartórios. Desta forma, nota-se 

que produção normativa brasileira não está diretamente relacionada aos problemas 

derivados do comércio eletrônico, mas sim para, a não menos importante, tarefa da 

segurança eletrônica. 

O que mais chama atenção no caso brasileiro, diante de tanta proposta de produção 

normativa correlacionada com o caso em estudo, é que dispõe-se do direito internacional 

privado como meio de solução de conflitos a partir da indicação de que ordenamento jurídico 

é mais adequado à aplicação ao caso concreto que esteja ao mesmo tempo interligado a 

mais de um ordenamento jurídico. Para Jacob Dolinger, o conflito de leis é o objeto principal 

do Direito Internacional Privado, porém resta determinar o seu alcance, pois, em princípio, 

caberia apenas aos conflitos de legislações de diferentes países (DOLINGER, 2001). 

Dentre as novas figuras litigiosas decorrentes  do mercado em meio eletrônico, 

precisam-se de regras que disciplinem os negócios via Internet, destinadas a regular não só 

as relações entre empreendedores e entre estes e os consumidores, mas também o regime 

de circulação dos bens e serviços celebrados nesse meio.  

A função do direito internacional privado é indicativa do direito, das normas de 

determinado ordenamento jurídico, seja ele nacional ou estrangeiro. Então, se não existe no 

ordenamento interno solução adequada aos conflitos da contração eletrônica, por que não 
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adotar os preceitos normativos da Uncitral no que se refere ao comércio e à contratação 

eletrônica? 

Informar técnicas básicas utilizadas para verificar a autenticidade de toda mensagem 

e meios de autenticação verificáveis, associados à criptografia e assinatura eletrônica são 

meios seimples, sugeridos pela Uncitral, para evitar ou reduzir o nível de insegurança na 

rede. Hodiernamente, para o Brasil, no plano internacional, as Conferências Especializadas 

Interamericanas de Direito Internacional Privado, nas quais o país regularmente participa, 

exercem maior influência para a evolução do direito internacional privado; porém, em 

relação a ratificação de convenções elaboradas nestas conferências, o Brasil adota uma 

postura de reserva (RECHTSTEINER, 1996).   

Hoje a atividade contratual se resolve em uma escolha mecânica e repetitiva 

executada mediante gestos de uma massa indefinida de sujeitos, os quais não têm diante 

de si aqueles com quem tratar, mas se encontram ante aos bens a escolher e a adquirir: 

predeterminado o tipo, a quantidade, o preço, tudo em função da regular formação dos 

preços e da proteção do poder de escolha do consumidor. 

Assim, é mais interessante para o comércio eletrônico, para o ponto de vista 

brasileiro, adoção dos termos da Lei Modelo em prol da facilidade e segurança do acesso à 

rede. A Uncitral estabelece padrões a serem adotados a título de métodos que asseguram a 

faciliade de se encontrar a informação na rede, que buscam garantir que todas as condições 

necessárias para contratação se encontram logicamente estruturadas no site e 

principalmente que o sítio eletrônico oferece ao usuário uma sucessão de passos, fácil de 

seguir, para cincretização do contrato. 

5.2 MAIOR APLICAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

O termo mercado está a individuar um lugar de negócio no qual convergem muitos 

sujeitos atuantes que se encontram em um lugar ideal onde, pessoalmente presentes, 
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satisfazem as suas necessidades de adquirirem ou venderem no pleno respeito da 

concorrência e das regras jurídicas e não jurídicas da negociação, daí a importância da 

agilidade, facilidade e comodidade da contratação via eletrônica. 

A negociação é tipicamente um procedimento de força vinculativa, na medida que a 

discussão dos problemas pode, concomitantemente, gerar tanto compromissos quanto 

atividades correlacionadas, que potencializam as chances de danos em face da ruptura 

negocial preliminar (STRENGER, 2003). 

Todas as regras que se destinam a assegurar aos contratantes dos negócios via 

Internet segurança, informação e agilidade devem ter importância prioritária no comércio 

eletrônico. Chama-se sempre a atenção para as obrigações e responsabilidades que 

recaem sobre as partes contratantes decorrentes da negociação eletrônica. Nesse contexto, 

o próprio contrato deve estipular seu regime de confidencialidade e a respectiva sanção 

cabível por infração. 

O novo direito do mercado eletrônico, no Brasil, se liga à aparente necessidade 

técnica da legislação especial, em lugar de se valer das normas internacionais já existentes 

e adaptá-las à realidade brasileira, a partir da simples aplicação do direito internacional 

privado. 

O comércio eletrônico desenvolveu-se rapidamente nos últimos cinco anos no Brasil, 

oferecendo ao consumidor um grande número de boas oportunidades de negócios. Durante 

esse período, os riscos suportados pelos usuários da Internet fez com que fosse acionado o 

alerta quanto a essa vulnerabilidade e percebeu-se que a legislação nacional estava 

atrasada em relação à realidade econômica. 

Hoje a atividade contratual se resolve em uma escolha mecânica e repetitiva 

executada mediante gestos de uma massa indefinida de sujeitos, os quais não têm diante 

de si aqueles com quem tratar, mas se encontram ante aos bens a escolher e a adquirir: 
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predeterminado o tipo, a quantidade, o preço, tudo em função da regular formação dos 

preços e da proteção do poder de escolha do consumidor. 

Ao contrário, revisando o Código Civil, nele introduzindo, depois de tê-las adaptado e 

coordenado, novas disciplinas e novos princípios, significaria garantir a continuidade do 

ordenamento e salvaguardar a estabilidade das relações sociais. 

Por outro lado, bem ressalta Amílcar de Castro, os contratos em geral são 

essencialmente dominados pela liberdade das convenções, mas isso não quer dizer que as 

partes possam fugir do direito que lhes deve ser imposto, escolhendo outro mais de seu 

agrado; e sim apenas que, dentro de certos limites, mais ou menos amplos, traçados por 

disposições imperativas, as disposições facultativas deixam à vontade dos particulares a 

regulamentação contratual de seus interesses privados, o que é coisa muito diferente de 

escolha do direito por autonomia da vontade (CASTRO, 2002). 

A melhor tentativa de suprir esse vácuo na lei brasileira veio com a Medida Provisória 

nº 2.200/01, que, embora apresentasse problemas permitiu a primeira aproximação jurídica 

com a nova realidade do mercado eletrônico, seja em operações business-to-consumer 

(B2C), seja em operações business-to-business (B2B). 

Isto demonstra que o Brasil estava adotando uma postura de buscar alternativas 

práticas, mas as relações se baseavam estritamente na confiança mútua, porque o 

documento eletrônico tinha valor legal muito limitado, até então. 

O mercado, porém, vem se adaptando rapidamente às exigências do comércio 

eletrônico; se antes da MP 2.200/01 a adaptação se fazia pela conveniência e em bases de 

confiança recíproca, hoje, com a regulamentação, novas garantias surgiram para ambas as 

partes. 
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O Governo Eletrônico, que envolve transações government-to-government (G2G), 

government-to-business (G2B) e government-to-citizen (G2C), com várias soluções já 

implantadas, ajudou a alavancar a adoção do comércio eletrônico e pressionou pela 

regulamentação da matéria. Hoje, a MP nº 2.200/01 representa o texto vigente sobre a 

matéria. A sua situação estável, a complexidade inerente à negociação da matéria e a 

configuração institucional alcançada tornaram quase que definitiva a sua vigência. 

Resta o caminho de aperfeiçoar o texto, complementando os seus dispositivos e 

garantindo qualidade e a transparência da regulamentação e dos procedimentos postos em 

prática. Sob essa ótica, existem certos aspectos, portanto, que uma lei ordinária sobre 

comércio eletrônico deve necessariamente abranger: 

· Definição do documento eletrônico e delimitação das condições em que será 

reconhecida a sua validade como registro original de uma transação ocorrida. 

· Alcance do uso do documento eletrônico e enumeração das situações em que é 

aplicável. 

· Aceitação do documento eletrônico para fins de prova. 

· Uso da assinatura digital, tecnologia a ser admitida, credenciamento de autoridades 

certificadoras e procedimentos a serem seguidos pelos usuários. 

· Procedimento admitido nas transações e contratos comerciais e financeiros, e 

formas válidas de aceitação de condições pelas partes, para fechamento de uma transação 

ou contrato. 

· Obrigações de segurança no armazenamento de documentos eletrônicos e prazos 

de validade. 

· Extensão da proteção ao consumidor nas transações eletrônicas. 
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· Alcance da privacidade nas redes, limitações ao repasse ou revenda de dados a 

terceiros e limitações a práticas invasivas. 

· Admissibilidade de registros eletrônicos para fins fiscais, aduaneiros e de 

conhecimento de transporte, inclusive no caso de auditorias, definindo-se, também, para 

cada transação, os conceitos de origem, destino e divisão da arrecadação. 

Dessa maneira, confrontando-se, então, os aspectos jurídicos do comércio eletrônico 

tratados pela Comissão das Nações Unidas para o Direito do Mercado Internacional, 

Uncitral, com tais requisitos que caracterizariam a completude de uma lei dentro das 

expectativas para regulamentar o comércio eletrônico, no Brasil, conclui-se que bastaria a 

aplicação do Direito Internacional Privado. 

Através do Direito Internacional Privado, adotar-se-ia a legislação internacional, já 

unificadamente vigente e vigorante para diversos países do mundo, dispensando-se a 

produção normativa interna que ainda, como visto, se mostra incompleta e insuficiente. 



 

CONCLUSÃO  

O comércio internacional constitui um elemento importante para o fomento das 

relações entre os Estados. O aumento do uso das comunicações eletrônicas melhora a 

eficiência das atividades comerciais, assim como das conexões comerciais, e permite novas 

oportunidades de acesso a mercados antes remotos, ao passo que desempenha um papel 

fundamental na promoção do comércio e do desenvolvimento econômico, tanto no plano 

interno como no internacional. 

 Os problemas criados pela incerteza quanto ao conteúdo e a eleição do regime 

jurídico aplicável ao comércio eletrônico constituem um obstáculo para todo o comércio 

internacional.  A adoção de normas uniformes para eliminar obstáculos que se opõem ao 

uso do comércio eletrônico aumenta a certeza jurídica e a previsibilidade comercial dos 

contratos internacionais e poderia ajudar os Estados a obterem acesso às modernas rotas 

comerciais de maneira mais fácil e rapidamente. 

 As normas uniformes devem respeitar a liberdade das partes para escolher meios e 

tecnologias apropriadas, levando em consideração sua possibilidade de intercâmbio, na 

medida em que as escolhas feitas pelos contratantes sirvam aos propósitos dos seus 

negócios e não firam as normas correspondentes do direito. 

 Ansiosos por dar uma solução comum aos obstáculos jurídicos que se opõem ao uso 

das comunicações eletrônicas, incluindo os obstáculos que puderam derivar da vigência dos 

instrumentos internacionais de comércio internacional vigentes, de maneira aceitável por 

Estados com diferentes sistemas jurídicos, sociais e econômicos, os legisladores brasileiros 

caem no equívoco da produção normativa. 

 Leis que não suprem a necessidade de regulação do comércio eletrônico com a 

celeridade exigida, e que já nascem deixando o vácuo normativo e privam o enriquecimento 

do ordenamento jurídico interno a partir da utilização do Direito Internacional Privado, o que 

seria uma tarefa mais fácil e mais rápida. 
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A Diretiva 2.000/31-CE e a Uncitral se aplicam ao comércio eletrônico, se relacionam 

com as comunicações voltadas para negociação, formação e cumprimento de um contrato 

eletrônico, inerente ao comércio realizado por meio da Internet, celebrado entre pessoas 

localizadas em Estados nacionais diferentes. Seus preceitos podem ser aplicados por 

convenção das partes, quando as normas de direito do Estado dos contratantes não proíba 

a sua aplicação, e que tal possibilidade de incidência tenha sido prevista no contrato. 

As partes podem inclusive excluir a aplicação da Convenção que criou a Diretiva 

2.000/31-CE e a Uncitral, respectivamente, ou estabelecer exceções à sua aplicação, ou 

ainda modificar seus efeitos, mediante uma exclusão implícita ou explícita em termos 

contratuais que diferem de suas disposições. 

 Na interpretação da convenção da Uncitral leva-se em conta seu caráter 

internacional e a necessidade de promover a uniformidade de sua aplicação e velar pela 

observância da boa-fé no comércio internacional. As questões relativas às matérias que se 

regem pelas Convenções da Diretiva 2.000/31-CE e da Uncitral e que não estejam 

expressamente nela previstas são dirimidas pelos princípios gerais que embasam as 

respectivas Convenções ou, na falta de tais princípios, em conformidade com o direito 

aplicável, à luz das normas de Direito Internacional Privado. 

 Nada do disposto na Convenção da Diretiva 2.000/31-CE ou da Uncitral afetará a 

aplicação da regra de direito em virtude da qual a parte que negocie todas ou algumas 

condições do contrato mediante o intercâmbio de comunicações eletrônicas que contenham 

as condições do contrato, nem examinará a outra parte no tange às conseqüências jurídicas 

do seu descumprimento. 

Todo Estado integrado por duas ou mais unidades territoriais, no qual seja aplicável 

um regime jurídico distinto em relação às matérias objeto da Convenção da Uncitral, poderá 

declarar no momento da sua assinatura, ratificação, aceitação, aprovação ou adesão à 

Convenção que esta será aplicável a todas as unidades territoriais ou apenas a uma ou 

algumas delas, e poderá a qualquer momento substituir por outra a declaração original. 
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Dessa forma, conclui-se que, apesar da política legislativa brasileira possuir 

restrições à aplicabilidade de leis/acordos/tratados internacionais, fica clara a necessidade 

do Brasil adotar uma legislação relativamente completa, de acordo com os padrões atais, 

para suprir as lacunas deixadas pelo seu atraso legislativo frente ao acelerado 

desenvolvimento do comércio eletrônico mundial. 

O fato do mercado por meio da Internet ignorar as fronteiras territoriais dos Estados 

apenas reforça o papel do Direito Internacional Privado de apontar legislações adequadas a 

serem seguidas, e para se obter um melhor resultado no enquadramento do caso à norma, 

sugere-se, então, que o Brasil permita uma maior utilização e aplicação da legislação 

internacional quanto à regulação do e-commerce. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A- Diretiva 2000/31- CE. 

ANEXO B - Projeto de Lei n° 672 de 1999, do Senado Federal. 

ANEXO C - Medida Provisória n° 2.200/01. 

ANEXO A - Diretiva 2000/31-CE  

Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de Junho de 2000 relativa 
a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno (Directiva sobre o comércio electrónico) 

Jornal oficial no. L 178 de 17/07/2000 P. 0001 – 0016 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, Tendo em conta o 
Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 47.o e 
os seus artigos 55.o e 95.o, Tendo em conta a proposta da Comissão(1), Tendo em conta o 
parecer do Comité Económico e Social(2), Deliberando nos termos do artigo 251.o do 
Tratado(3) Considerando o seguinte: (1) A União Europeia pretende estabelecer laços cada 
vez mais estreitos entre os Estados e os povos europeus, com o objectivo de garantir o 
progresso económico e social. Nos termos do n.o 2 do artigo 14.o do Tratado, o mercado 
interno compreende um espaço sem fronteiras internas, no qual é assegurada a livre 
circulação de mercadorias e serviços, bem como a liberdade de estabelecimento. O 
desenvolvimento dos serviços da sociedade da informação no espaço sem fronteiras 
internas é essencial para eliminar as barreiras que dividem os povos europeus. (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. (3) A legislação comunitária e as 
características da ordem jurídica comunitária constituem um meio essencial para que os 
cidadãos e os operadores europeus possam beneficiar, plenamente e sem consideração de 
fronteiras, das oportunidades proporcionadas pelo comércio electrónico. A presente directiva 
tem por isso por objecto assegurar um elevado nível de integração da legislação 
comunitária, a fim de estabelecer um real espaço sem fronteiras internas para os serviços 
da sociedade da informação. (4) É importante assegurar que o comércio electrónico possa 
beneficiar inteiramente do mercado interno e que assim se obtenha, tal como com a 
Directiva 89/552/CEE do Conselho, de 3 de Outubro de 1989, relativa à coordenação de 
certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros 
relativas ao exercício de actividades de radiodifusão televisiva(4), um 

alto nível de integração comunitária. (5) O desenvolvimento dos serviços da sociedade da 
informação na Comunidade é entravado por um certo número de obstáculos legais ao bom 
funcionamento do mercado interno, os quais, pela sua natureza, podem tornar menos 
atraente o exercício da liberdade de estabelecimento e a livre prestação de serviços. Esses 
obstáculos advêm da divergência das legislações, bem como da insegurança jurídica dos 
regimes nacionais aplicáveis a esses serviços. Na falta de coordenação e de ajustamento 
das várias legislações nos domínios em causa, há obstáculos que podem ser justificados à 
luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Existe 
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insegurança jurídica quanto à extensão do controlo que cada Estado-Membro pode exercer 
sobre serviços provenientes de outro Estado-Membro. (6) À luz dos objectivos comunitários, 
dos artigos 43.o e 49.o do Tratado e do direito comunitário derivado, estes obstáculos 
devem ser abolidos, através da coordenação de determinadas legislações nacionais e da 
clarificação, a nível comunitário, de certos conceitos legais, na medida do necessário ao 
bom funcionamento do mercado interno. A presente directiva, ao tratar apenas de certas 
questões específicas que levantam problemas ao mercado interno, é plenamente coerente 
com a necessidade de respeitar o princípio da subsidiariedade, tal como enunciado no artigo 
5.o do Tratado. (7) 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. (8) O objectivo da presente 
directiva é criar um enquadramento legal destinado a assegurar a livre circulação dos 
serviços da sociedade da informação entre os Estados-Membros, e não harmonizar o 
domínio do direito penal, enquanto tal. (9) A livre circulação dos serviços da sociedade da 
informação pode em muitos casos constituir um reflexo específico, no direito comunitário, de 
um princípio mais geral, designadamente o da liberdade de expressão, consagrado no n.o 1 
do artigo 10.o da Convenção para a protecção dos Direitos do Homem e das liberdades 
fundamentais, ratificada por todos os Estados-Membros. Por esta razão, as directivas que 
cobrem a prestação de serviços da sociedade da informação devem assegurar que essa 
actividade possa ser empreendida livremente, à luz daquele preceito, apenas se 
subordinando às restrições fixadas no n.o 2 daquele artigo e no n.o 1 do artigo 46.o do 
Tratado. A presente directiva não tem por objectivo afectar as normas e princípios nacionais 
fundamentais respeitantes à liberdade de expressão. (10) De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, as medidas previstas na presente directiva limitam-se ao mínimo 
estritamente necessário para alcançar o objectivo do correcto funcionamento do mercado 
interno. Sempre que seja necessário intervir a nível comunitário, e a fim de garantir a 
existência de um espaço efectivamente isento de fronteiras internas no que diz respeito ao 
comércio electrónico, a presente directiva deve assegurar um alto nível de protecção dos 
objectivos de interesse geral, em especial a protecção dos menores e da dignidade humana, 
a defesa do consumidor e a protecção da saúde pública. Nos termos do artigo 152.o do 
Tratado, a protecção da saúde é uma componente essencial das outras políticas da 
Comunidade. (11) A presente directiva não prejudica o nível de protecção, designadamente, 
da saúde pública e do consumidor, estabelecido por instrumentos comunitários; 
nomeadamente a Directiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa às 
cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores(5) e a Directiva 97/7/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 1997, relativa à protecção dos 
consumidores em matéria de contratos à distância(6) constituem um elemento essencial da 
protecção do consumidor em matéria contratual. Essas directivas aplicam-se igualmente na 
sua integralidade aos serviços da sociedade da informação. Fazem igualmente parte desse 
acervo a Directiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de Setembro de 1984, relativa à 
publicidade enganosa e comparativa(7), a Directiva 87/102/CEE do Conselho, de 22 de 
Dezembro de 1986, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros relativas ao crédito ao consumo(8), a Directiva 
93/22/CEE do Conselho, de 10 de Maio de 1993, relativa aos serviços de investimento no 
domínio dos valores mobiliários(9), a Directiva 90/314/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 
1990, relativa às viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados(10), a 
Directiva 98/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, 
relativa à defesa dos consumidores em matéria de indicações dos preços dos produtos 
oferecidos aos consumidores(11), a Directiva 92/59/CEE do Conselho, de 29 de Junho de 
1992, relativa à segurança geral dos produtos(12), a Directiva 94/47/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro de 1994, relativa à protecção dos adquirentes 
quanto a certos aspectos dos contratos de aquisição de um direito de utilização a tempo 
parcial de bens imóveis(13), a Directiva 98/27/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
19 de Maio de 1998, relativa às acções inibitórias em matéria de protecção dos interesses 
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dos consumidores(14), a Directiva 85/374/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1985, 
relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos(15), 
a Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Maio de 1999, 
relativa a certos aspectos da venda de bens de consumo e garantias conexas(16), a futura 
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à comercialização à distância de 
serviços financeiros junto dos consumidores a Directiva 92/28/CEE do Conselho, de 31 de 
Março de 1992, relativa à publicidade dos medicamentos para uso humano(17). A presente 
directiva deve ser aplicável sem prejuízo do disposto na Directiva 98/43/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 1998, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de 
publicidade e de patrocínio dos produtos do tabaco(18), que foi adoptada no âmbito do 
mercado interno, e nas directivas relativas à protecção da saúde pública. A presente 
directiva é complementar dos requisitos de informação fixados nas directivas citadas, e em 
especial na Directiva 97/7/CE. (12) É necessário excluir do âmbito de aplicação da presente 
directiva certas actividades, tendo em conta que a livre circulação de serviços não pode, 
nesta fase, ser garantida ao abrigo do Tratado ou do direito comunitário derivado existente. 
Essa exclusão não deve contrariar eventuais instrumentos que possam ser necessários ao 
bom funcionamento do mercado interno. A tributação, especialmente o imposto sobre o 
valor acrescentado aplicado a um grande número de serviços abrangidos pela presente 
directiva, deve ser excluída do seu âmbito de aplicação. (13) A presente directiva não tem 
por objectivo fixar regras em matéria de obrigações fiscais, nem obstar à criação de 
instrumentos comunitários respeitantes aos aspectos fiscais do comércio electrónico. (14) A 
protecção dos indivíduos no que se refere ao tratamento dos dados pessoais é regida 
exclusivamente pela Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 
Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados(19) e pela Directiva 
97/66/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, relativa ao 
tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das 
telecomunicações(20), que se aplicam plenamente aos serviços da sociedade da 
informação. Essas directivas criam já um quadro legal comunitário no domínio dos dados 
pessoais, pelo que não é necessário tratar essa questão na presente directiva para garantir 
o bom funcionamento do mercado interno, em especial a livre circulação dos dados 
pessoais entre Estados-Membros. A execução e aplicação da presente directiva deverão 
efectuar-se em absoluta conformidade com os princípios respeitantes à protecção dos 
dados pessoais, designadamente no que se refere às comunicações comerciais não 
solicitadas e à responsabilidade dos intermediários. A presente directiva não pode impedir a 
utilização anónima de redes abertas, como, por exemplo, a internet. (15) A confidencialidade 
das comunicações está assegurada pelo artigo 5.o da Directiva 97/66/CE. Nos termos dessa 
directiva, os Estados-Membros devem proibir qualquer forma de intercepção ou de vigilância 
dessas comunicações, por pessoas que não sejam os remetentes ou os destinatários 
destas, excepto quando legalmente autorizados. (16) A exclusão dos jogos de azar do 
âmbito de aplicação da presente directiva apenas abrange os jogos de fortuna, lotarias e 
apostas propriamente ditas, em que é feita uma aposta em dinheiro. Não se incluem os 
concursos ou jogos promocionais cujo objectivo seja fomentar a venda de mercadorias ou 
serviços e em que os prémios, quando os haja, sirvam apenas para adquirir as mercadorias 
ou serviços promovidos. (17) Já existe uma definição de serviços da sociedade da 
informação na Directiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho 
de 1998, relativa a um procedimento de informação no domínio das normas e 
regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da 
informação(21) e na Directiva 98/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
Novembro de 1998, relativa à protecção jurídica dos serviços que se baseiem ou consistam 
num acesso condicional(22). Essa definição abrange qualquer serviço, em princípio pago à 
distância, por meio de equipamento electrónico de processamento (incluindo a compressão 
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digital) e o armazenamento de dados, e a pedido expresso do destinatário do serviço. Os 
serviços enumerados na lista indicativa do anexo V da Directiva 98/34/CE que não envolvem 
tratamento e armazenamento de dados não são abrangidos por essa definição. (18) Os 
serviços da sociedade da informação abrangem uma grande diversidade de actividades 
económicas. Tais actividades podem, nomeadamente, consistir na venda de mercadorias 
em linha. Não são abrangidas actividades como a entrega de mercadorias enquanto tal ou a 
prestação de serviços fora de linha. Os serviços da sociedade da informação não dão 
apenas a possibilidade de celebrar contratos em linha, mas também, tratando-se de uma 
actividade económica, serviços que não são remunerados pelo respectivo destinatário, 
como os que consistem em prestar informações em linha ou comunicações comerciais, ou 
ainda os que fornecem ferramentas de pesquisa, acesso e descarregamento de dados. Os 
serviços da sociedade da informação abrangem igualmente a transmissão de informação 
por meio de uma rede de comunicações, de fornecimento de acesso a uma rede de 
comunicações ou de armazenagem de informações prestadas por um destinatário do 
serviço. A radiodifusão televisiva, na acepção da Directiva 89/552/CEE, e a radiodifusão não 
constituem serviços da sociedade da informação, dado não serem prestados mediante 
pedido individual. Ao invés, os serviços transmitidos ponto a ponto, como o vídeo a pedido 
ou o envio de comunicações comerciais por correio electrónico são serviços da sociedade 
da informação. A utilização do correio electrónico ou de comunicações comerciais 
equivalentes, por exemplo, por parte de pessoas singulares agindo fora da sua actividade 
comercial, empresarial ou profissional, incluindo a sua utilização para celebrar contratos 
entre essas pessoas, não são serviços da sociedade da informação. A relação contratual 
entre um assalariado e a sua entidade patronal não é um serviço da sociedade da 
informação. As actividades que, pela sua própria natureza, não podem ser exercidas à 
distância e por meios electrónicos, tais como a revisão oficial de contas de sociedades, ou o 
aconselhamento médico, que exija o exame físico do doente, não são serviços da sociedade 
da informação. (19) A determinação do local de estabelecimento do prestador deve fazer-se 
de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, segundo a qual do conceito de 
estabelecimento é indissociável a prossecução efectiva de uma actividade económica, 
através de um estabelecimento fixo por um período indefinido. Este requisito encontra-se 
igualmente preenchido no caso de uma sociedade constituída por um período determinado. 
O local de estabelecimento, quando se trate de uma sociedade prestadora de serviços 
através de um sítio internet, não é o local onde se encontra a tecnologia de apoio a esse 
sítio ou o local em que este é acessível, mas sim o local em que essa sociedade desenvolve 
a sua actividade económica. Quando um prestador está estabelecido em vários locais, é 
importante determinar de que local de estabelecimento é prestado o serviço em questão. 
Em caso de dificuldade especial para determinar a partir de qual dos vários locais de 
estabelecimento é prestado o serviço em questão, considera-se que esse local é aquele em 
que o prestador tem o centro das suas actividades relacionadas com esse serviço 
específico. (20) A definição de "destinatário de um serviço" abrange todos os tipos de 
utilização dos serviços da sociedade da informação, tanto por pessoas que prestem 
informações na internet como por pessoas que procuram informações na internet por razões 
privadas ou profissionais. (21) O âmbito do domínio coordenado é definido sem prejuízo de 
futura harmonização comunitária em matéria de sociedade da informação e de futura 
legislação adoptada a nível nacional conforme com o direito comunitário. O domínio 
coordenado abrange exclusivamente exigências respeitantes a actividades em linha, tais 
como a informação em linha, a publicidade em linha, as compras em linha e os contratos em 
linha, e não diz respeito aos requisitos legais exigidos pelos Estados-Membros em relação 
às mercadorias, tais como as normas de segurança, as obrigações de rotulagem ou a 
responsabilização pelos produtos, ou as exigências dos Estados-Membros respeitantes à 
entrega ou transporte de mercadorias, incluindo a distribuição de produtos medicinais. O 
domínio coordenado não abrange o exercício do direito de preempção por parte de 
entidades públicas relativamente a determinados bens, tais como obras de arte. (22) O 
controlo dos serviços da sociedade da informação deve ser exercido na fonte da actividade, 
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a fim de garantir uma protecção eficaz dos interesses gerais. Para isso, é necessário que a 
autoridade competente assegure essa protecção, não apenas aos cidadãos do seu país, 
mas também ao conjunto dos cidadãos da Comunidade. Para melhorar a confiança mútua 
entre Estados-Membros, é indispensável precisar claramente essa responsabilidade do 
Estado-Membro em que os serviços têm origem. Além disso, a fim de garantir a eficácia da 
livre circulação de serviços e a segurança jurídica para os prestadores e os destinatários, 
esses serviços devem estar sujeitos, em princípio, à legislação do Estado-Membro em que o 
prestador se encontra estabelecido. (23) A presente directiva não estabelece normas 
adicionais de direito internacional privado em matéria de conflitos de leis, nem abrange a 
jurisdição dos tribunais. O disposto na legislação aplicável por força das normas de conflitos 
do direito internacional privado não restringe a liberdade de prestar serviços da sociedade 
da informação nos termos constantes da presente directiva. (24) No contexto da presente 
directiva, e não obstante a regra do controlo na origem dos serviços da sociedade da 
informação, é legítimo que, nas condições fixadas na presente directiva, os Estados-
Membros possam adoptar medidas destinadas a restringir a livre circulação dos serviços da 
sociedade da informação. (25) Os tribunais nacionais, incluindo os tribunais cíveis, 
competentes para conhecer dos litígios de direito privado, podem tomar medidas que 
constituam uma derrogação à liberdade de prestação de serviços da sociedade da 
informação de acordo com as condições constantes da presente directiva. (26) Os Estados-
Membros, de acordo com as condições fixadas na presente directiva, podem aplicar as suas 
legislações em matéria de direito penal e de direito processual penal para efeitos das 
diligências de investigação e outras medidas necessárias à detecção e incriminação de 
delitos penais, sem terem de notificar essas medidas à Comissão. (27) A presente directiva, 
juntamente com a futura directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
comercialização à distância de serviços financeiros junto dos consumidores, contribui para 
criar um enquadramento legal para a prestação de serviços financeiros em linha. A presente 
directiva não prejudica futuras iniciativas no domínio dos serviços financeiros, em especial 
no que diz respeito à harmonização das regras de conduta neste domínio. A faculdade 
conferida pela presente directiva aos Estados-Membros de, em certas circunstâncias, 
restringirem a liberdade de prestação de serviços da sociedade da informação, por forma a 
proteger os consumidores, abrange igualmente medidas no domínio dos serviços 
financeiros, em especial medidas destinadas a proteger os investidores. (28) A obrigação 
dos Estados-Membros de não sujeitarem o acesso à actividade de prestador de serviços da 
sociedade da informação a autorização prévia não abrange os serviços postais, cobertos 
pela Directiva 97/67/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 
1997, relativa às regras comuns para o desenvolvimento do mercado interno dos serviços 
postais comunitários e a melhoria da qualidade de serviço(23), que consistam na entrega 
física de uma mensagem de correio electrónico impressa e não afecta os sistemas de 
acreditação voluntários, em especial em relação aos prestadores de serviços de certificação 
de assinaturas electrónicas. (29) A comunicação comercial é essencial para o financiamento 
dos serviços da sociedade da informação e para o desenvolvimento de uma grande 
variedade de novos serviços gratuitos. No interesse dos consumidores e da lealdade das 
transacções, a comunicação comercial, incluindo descontos, ofertas e jogos promocionais, 
deve respeitar um certo número de obrigações relativas à transparência. Estes requisitos 
aplicam-se sem prejuízo do disposto na Directiva 97/7/CE. A presente directiva não afecta 
as directivas existentes relativas às comunicações comerciais, em especial a Directiva 
98/43/CE. (30) A transmissão de comunicações comerciais não solicitadas por correio 
electrónico pode ser inconveniente para os consumidores e para os prestadores de serviços 
da sociedade da informação e perturbar o bom funcionamento das redes interactivas. A 
questão do consentimento dos destinatários em relação a determinadas formas de 
comunicações comerciais não solicitadas não é abordada na presente directiva, mas foi já 
abordada, em particular, na Directiva 97/7/CE e na Directiva 97/66/CE. Nos Estados-
Membros que autorizem esse tipo de comunicações, deveriam ser incentivadas e facilitadas 
iniciativas de colocação de "filtros" por parte das empresas. Além disso, é necessário, em 
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qualquer caso, que as comunicações comerciais não solicitadas sejam claramente 
identificáveis enquanto tal, por forma a melhorar a transparência e facilitar o funcionamento 
dessas iniciativas da indústria. As comunicações comerciais não solicitadas por correio 
electrónico não devem implicar custos adicionais para o destinatário. (31) Os Estados-
Membros que permitam a comunicação comercial não solicitada por correio electrónico por 
parte de um prestador estabelecido no seu território sem autorização prévia do destinatário 
têm de assegurar que o prestador consulta regularmente e respeita os registos de opção 
negativa ("opt-out") onde se podem inscrever as pessoas singulares que não desejem 
receber esse tipo de comunicações. (32) Para suprimir os entraves ao desenvolvimento dos 
serviços transfronteiriços na Comunidade que os membros das profissões regulamentadas 
poderiam propor na internet, é necessário garantir, a nível comunitário, o cumprimento das 
regras profissionais previstas para proteger, nomeadamente, o consumidor ou a saúde 
pública. Os códigos de conduta a nível comunitário constituem a melhor forma para 
determinar as regras deontológicas aplicáveis à comunicação comercial e é necessário 
incentivar a sua elaboração, ou a sua eventual adaptação, sem prejuízo da autonomia dos 
organismos e associações profissionais. (33) A presente directiva complementa o direito 
comunitário e as legislações nacionais relativas às profissões regulamentadas, assegurando 
um conjunto coerente de regras aplicáveis neste domínio. (34) Cada Estado-Membro 
ajustará a sua legislação relativa a requisitos, nomeadamente de forma, susceptíveis de 
dificultar o recurso a contratos por via electrónica. O exame das legislações que necessitem 
deste ajustamento deve ser sistemático e abranger todas as etapas e actos necessários ao 
processo contratual, incluindo a celebração do contrato. Esse ajustamento deve ter como 
resultado tornar exequíveis os contratos celebrados por via electrónica. O efeito legal das 
assinaturas electrónicas é objecto da Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Dezembro de 1999, relativa a um quadro legal comunitário para 
assinaturas electrónicas(24). O aviso de recepção por parte de um prestador de serviços 
pode revestir a forma da prestação em linha do serviço pago. (35) A presente directiva não 
afecta a possibilidade de os Estados-Membros manterem ou fixarem requisitos legais, gerais 
ou específicos para os contratos, que possam ser preenchidos por meios electrónicos, em 
especial os requisitos relativos à certificação de assinaturas electrónicas. (36) Os Estados-
Membros podem manter restrições à celebração de contratos por meios electrónicos quando 
estes exijam, por lei, a intervenção de tribunais, entidades públicas ou profissões que 
exercem poderes públicos. Essa possibilidade abrange igualmente os contratos que exijam 
a intervenção de tribunais, entidades públicas ou profissões que exercem poderes públicos 
para que possam produzir efeitos em relação a terceiros; bem como os contratos legalmente 
sujeitos a reconhecimento ou autenticação notariais. (37) A obrigação de os Estados-
Membros não colocarem obstáculos à celebração de contratos por meios electrónicos 
apenas diz respeito aos resultantes de requisitos legais, e não aos obstáculos práticos 
resultantes da impossibilidade de utilizar meios electrónicos em determinados casos. (38) A 
obrigação de os Estados-Membros não colocarem obstáculos à celebração de contratos por 
meios electrónicos será aplicada de acordo com as exigências legais aplicáveis aos 
contratos consagradas no direito comunitário. (39) As excepções às disposições relativas 
aos contratos celebrados exclusivamente por correio electrónico, ou outro meio de 
comunicação individual equivalente, previsto na presente directiva, no tocante às 
informações a prestar e às ordens de encomenda, não devem dar lugar a que os 
prestadores de serviços da sociedade da informação possam contornar as referidas 
disposições. (40) As divergências actuais ou futuras, entre as legislações e jurisprudências 
nacionais no domínio da responsabilidade dos prestadores de serviços agindo na qualidade 
de intermediários, impedem o bom funcionamento do mercado interno, perturbando 
particularmente o desenvolvimento dos serviços transfronteiriços e produzindo distorções de 
concorrência. Os prestadores de serviços têm, em certos casos, o dever de agir a fim de 
evitar ou fazer cessar actividades ilícitas. A presente directiva deve constituir a base 
adequada para a criação de mecanismos rápidos e fiáveis para remover as informações 
ilícitas e impossibilitar o acesso a estas. Esses mecanismos poderão ser elaborados com 
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base em acordos voluntários negociados entre todas as partes interessadas e deveriam ser 
encorajados pelos Estados-Membros. É do interesse de todas as partes que participam na 
prestação de serviços da sociedade da informação adoptar e aplicar esses mecanismos. As 
disposições da presente directiva relativas à responsabilidade não deveriam constituir 
obstáculo ao desenvolvimento e aplicação efectiva, pelas diferentes partes envolvidas, de 
sistemas técnicos de protecção e identificação, bem como de instrumentos de controlo 
técnico, que a tecnologia digital permite, dentro dos limites previstos pelas Directivas 
95/46/CE e 97/66/CE. (41) A presente directiva estabelece um justo equilíbrio entre os 
diferentes interesses em jogo e consagra princípios em que se podem basear os acordos e 
normas da indústria. (42) As isenções da responsabilidade estabelecidas na presente 
directiva abrangem exclusivamente os casos em que a actividade da sociedade da 
informação exercida pelo prestador de serviços se limita ao processo técnico de exploração 
e abertura do acesso a uma rede de comunicação na qual as informações prestadas por 
terceiros são transmitidas ou temporariamente armazenadas com o propósito exclusivo de 
tornar a transmissão mais eficaz. Tal actividade é puramente técnica, automática e de 
natureza passiva, o que implica que o prestador de serviços da sociedade da informação 
não tem conhecimento da informação transmitida ou armazenada, nem o controlo desta. 
(43) Um prestador pode beneficiar de isenções por simples transporte ou armazenagem 
temporária ("caching") quando é inteiramente alheio à informação transmitida. Isso exige, 
designadamente, que o prestador não altere a informação que transmite. Esta exigência não 
se aplica ao manuseamento técnico que tem lugar no decurso da transmissão, uma vez que 
este não afecta a integridade da informação contida na transmissão. (44) Um prestador que 
colabora deliberadamente com um dos destinatários do serviço prestado, com o intuito de 
praticar actos ilegais, ultrapassa as actividades de simples transporte ou armazenagem 
temporária ("caching"), pelo que não pode beneficiar das isenções de responsabilidade 
aplicáveis a tais actividades. (45) A delimitação da responsabilidade dos prestadores 
intermediários de serviços, fixada na presente directiva, não afecta a possibilidade de 
medidas inibitórias de diversa natureza. Essas medidas podem consistir, designadamente, 
em decisões judiciais ou administrativas que exijam a prevenção ou a cessação de uma 
eventual infracção, incluindo a remoção de informações ilegais, ou tornando impossível o 
acesso a estas. (46) A fim de beneficiar de uma delimitação de responsabilidade, o 
prestador de um serviço da sociedade da informação, que consista na armazenagem de 
informação, a partir do momento em que tenha conhecimento efectivo da ilicitude, ou tenha 
sido alertado para esta, deve proceder com diligência no sentido de remover as informações 
ou impossibilitar o acesso a estas. A remoção ou impossibilitação de acesso têm de ser 
efectuadas respeitando o princípio da liberdade de expressão. A presente directiva não 
afecta a possibilidade de os Estados-Membros fixarem requisitos específicos que tenham de 
ser cumpridos de forma expedita, previamente à remoção ou à impossibilitação de acesso à 
informação. (47) Os Estados-Membros só estão impedidos de impor uma obrigação de 
vigilância obrigatória dos prestadores de serviços em relação a obrigações de natureza 
geral. Esse impedimento não diz respeito a obrigações de vigilância em casos específicos e, 
em especial, não afecta as decisões das autoridades nacionais nos termos das legislações 
nacionais. (48) A presente directiva não afecta a possibilidade de os Estados-Membros 
exigirem dos prestadores de serviços, que acolham informações prestadas por destinatários 
dos seus serviços, que exerçam deveres de diligência que podem razoavelmente esperar-se 
deles e que estejam especificados na legislação nacional, no sentido de detectarem e 
prevenirem determinados tipos de actividades ilegais. (49) Os Estados-Membros e a 
Comissão deverão incentivar a elaboração de códigos de conduta. Tal facto não deverá 
alterar o carácter voluntário desses códigos e a possibilidade de as partes interessadas 
decidirem livremente se aderem ou não a esses códigos. (50) Importa que a proposta de 
directiva relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos 
conexos na sociedade da informação entre em vigor em prazo similar ao da presente 
directiva, a fim de se estabelecer um conjunto de regras claro no que diz respeito à questão 
da responsabilidade dos intermediários pelas infracções aos direitos de autor e aos direitos 
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conexos a nível comunitário. (51) Deve caber a cada Estado-Membro, quando necessário, 
ajustar a sua legislação susceptível de dificultar a utilização dos mecanismos de resolução 
extrajudicial de litígios pelas vias electrónicas apropriadas. Esse ajustamento deve ter como 
resultado tornar real e efectivamente possível, na lei e na prática, o funcionamento desses 
mecanismos, inclusive em situações transfronteiriças. (52) O exercício efectivo das 
liberdades do mercado interno exige que se garanta às vítimas um acesso eficaz aos 
mecanismos de resolução de litígios. Os prejuízos que podem ocorrer no quadro dos 
serviços da sociedade da informação caracterizam-se pela rapidez e pela extensão 
geográfica. Em virtude desta especificidade e da necessidade de zelar por que as 
autoridades nacionais não ponham em causa a confiança mútua que devem ter, a presente 
directiva requer dos Estados-Membros que assegurem a existência de meios de recurso 
judicial adequados. Os Estados-Membros devem estudar a necessidade de acesso a 
procedimentos judiciais por meios electrónicos adequados. (53) A Directiva 98/27/CE, que é 
aplicável aos serviços da sociedade da informação, prevê um mecanismo para as acções 
inibitórias em matéria de protecção dos interesses colectivos dos consumidores. Esse 
mecanismo contribuirá para a livre circulação dos serviços da sociedade da informação, ao 
assegurar um elevado nível de protecção dos consumidores. (54) As sanções previstas na 
presente directiva não prejudicam qualquer outra penalidade ou medida prevista no direito 
interno. Os Estados-Membros não são obrigados a sancionar penalmente as infracções às 
normas nacionais adoptadas em cumprimento da presente directiva. (55) A presente 
directiva não afecta a legislação aplicável às obrigações contratuais relativas aos contratos 
celebrados pelos consumidores. Assim, a presente directiva não pode ter como resultado 
privar o consumidor da protecção que lhe é concedida pelas disposições compulsivas 
relativas às obrigações contratuais, constantes da legislação do Estado-Membro em que 
este tem a sua residência habitual. (56) No que se refere à derrogação prevista na presente 
directiva relativa às obrigações contratuais relativas aos contratos celebrados pelos 
consumidores, estas devem ser interpretadas como abrangendo as informações sobre os 
elementos essenciais do contrato, incluindo os direitos do consumidor, que têm uma 
influência determinante na decisão de contratar. (57) O Tribunal de Justiça tem sustentado 
de modo constante que um Estado-Membro mantém o direito de tomar medidas contra um 
prestador de serviços estabelecido noutro Estado-Membro, mas que dirige toda ou a maior 
parte das suas actividades para o território do primeiro Estado-Membro, se a escolha do 
estabelecimento foi feita no intuito de iludir a legislação que se aplicaria ao prestador caso 
este se tivesse estabelecido no território desse primeiro Estado-Membro. (58) A presente 
directiva não deve aplicar-se aos serviços provenientes de prestadores estabelecidos em 
países terceiros. Dada a dimensão mundial do comércio electrónico, deve, no entanto, ser 
garantida a coerência do quadro comunitário com o quadro internacional. A presente 
directiva não prejudica os resultados das discussões que estão a decorrer no âmbito de 
organizações internacionais (nomeadamente, OMC, OCDE, CNUDCI) sobre os aspectos 
legais desta problemática. (59) Apesar da natureza mundial das comunicações electrónicas, 
é necessário coordenar as medidas reguladoras nacionais a nível da União Europeia, a fim 
de evitar a fragmentação do mercado interno e estabelecer um quadro regulamentar 
europeu apropriado. Essa coordenação deveria igualmente contribuir para criar uma posição 
negocial comum forte nos fóruns internacionais. (60) Para facilitar o desenvolvimento sem 
entraves do comércio electrónico, o quadro jurídico em questão deve ser simples, sóbrio, 
previsível e compatível com as regras em vigor a nível internacional, de modo a não 
prejudicar a competitividade da indústria europeia, nem impedir as acções inovadoras no 
sector. (61) O efectivo funcionamento do mercado por via electrónica num contexto 
mundializado exige a concertação entre a União Europeia e os grandes espaços não 
europeus para compatibilizar legislações e procedimentos. (62) Deverá ser reforçada no 
sector do comércio electrónico a cooperação com países terceiros, nomeadamente com os 
países candidatos à adesão e com os principais parceiros comerciais da União Europeia. 
(63) A adopção da presente directiva não impedirá os Estados-Membros de tomarem em 
conta as diversas implicações sociais, societais e culturais inerentes ao advento da 
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sociedade da informação. Em especial, não deverá prejudicar as medidas que os Estados-
Membros possam vir a adoptar, de acordo com o direito comunitário, a fim de prosseguirem 
objectivos sociais, culturais e democráticos que tenham em conta a sua diversidade 
linguística, as especificidades nacionais e regionais, bem como os respectivos patrimónios 
culturais, e para garantirem e preservarem o acesso público ao maior leque possível de 
serviços da sociedade da informação. O desenvolvimento da sociedade da informação 
deverá garantir, em qualquer caso, o acesso dos cidadãos europeus ao património cultural 
europeu facultado por meios digitais. (64) Os Estados-Membros têm na comunicação 
electrónica uma excelente via para a prestação de serviços públicos nas áreas cultural, 
educativa e linguística. (65) O Conselho de Ministros, na sua resolução, de 19 de Janeiro de 
1999, sobre os aspectos relativos ao consumidor na sociedade da informação(25), salientou 
que a defesa dos consumidores merecia uma atenção especial neste domínio. A Comissão 
irá analisar em que medida as regras de defesa do consumidor existentes facultam uma 
protecção adequada no contexto da sociedade da informação, identificando, quando 
necessário, as possíveis lacunas dessa legislação e os aspectos em relação aos quais 
poderão vir a ser necessárias medidas adicionais. Se necessário, a Comissão deverá 
apresentar propostas específicas adicionais destinadas a preencher as lacunas assim 
identificadas, ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA: CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES 
GERAIS Artigo 1.o Objectivo e âmbito de aplicação 1. A presente directiva tem por objectivo 
contribuir para o correcto funcionamento do mercado interno, garantindo a livre circulação 
dos serviços da sociedade da informação entre Estados-Membros. 2. A presente directiva 
aproxima, na medida do necessário à realização do objectivo previsto no n.o 1, certas 
disposições nacionais aplicáveis aos serviços da sociedade da informação que dizem 
respeito ao mercado interno, ao estabelecimento dos prestadores de serviços, às 
comunicações comerciais, aos contratos celebrados por via electrónica, à responsabilidade 
dos intermediários, aos códigos de conduta, à resolução extrajudicial de litígios, às acções 
judiciais e à cooperação entre Estados-Membros. 3. A presente directiva é complementar da 
legislação comunitária aplicável aos serviços da sociedade da informação, sem prejuízo do 
nível de protecção, designadamente da saúde pública e dos interesses dos consumidores, 
tal como consta dos actos comunitários e da legislação nacional de aplicação destes, na 
medida em que não restrinjam a liberdade de prestação de serviços da sociedade da 
informação. 4. A presente directiva não estabelece normas adicionais de direito internacional 
privado, nem abrange a jurisdição dos tribunais. 5. A presente directiva não é aplicável: a) 
Ao domínio tributário; b) À questões respeitantes aos serviços da sociedade da informação 
abrangidas pelas Directivas 95/46/CE e 97/66/CE; c) Às questões relativas a acordos ou 
práticas regidas pela legislação sobre cartéis; d) Às seguintes actividades do âmbito dos 
serviços da sociedade da informação: - actividades dos notários ou profissões equivalentes, 
na medida em que se encontrem directa e especificamente ligadas ao exercício de poderes 
públicos, - representação de um cliente e a defesa dos seus interesses em tribunal, - jogos 
de azar em que é feita uma aposta em dinheiro em jogos de fortuna, incluindo lotarias e 
apostas. 6. A presente directiva não afecta as medidas tomadas a nível comunitário ou 
nacional, na observância do direito comunitário, para fomentar a diversidade cultural e 
linguística e para assegurar o pluralismo. Artigo 2.o Definições Para efeitos da presente 
directiva, entende-se por: a) "Serviços da sociedade da informação": os serviços da 
sociedade da informação na acepção do n.o 2 do artigo 1.o da Directiva 83/34/CEE, alterada 
pela Directiva 98/48/CE; b) "Prestador de serviços": qualquer pessoa, singular ou colectiva, 
que preste um serviço do âmbito da sociedade da informação; c) "Prestador de serviços 
estabelecido": o prestador que efectivamente exerça uma actividade económica através de 
uma instalação fixa, por um período indefinido. A presença e a utilização de meios técnicos 
e de tecnologias necessários para prestar o serviço não constituem, em si mesmos, o 
estabelecimento do prestador; d) "Destinatário do serviço": qualquer pessoa, singular ou 
colectiva, que, para fins profissionais ou não, utilize um serviço da sociedade da informação, 
nomeadamente para procurar ou para tornar acessível determinada informação; e) 
"Consumidor": qualquer pessoa singular que actue para fins alheios à sua actividade 
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comercial, empresarial ou profissional; f) "Comunicação comercial": todas as formas de 
comunicação destinadas a promover, directa ou indirectamente, mercadorias, serviços ou a 
imagem de uma empresa, organização ou pessoa que exerça uma profissão regulamentada 
ou uma actividade de comércio, indústria ou artesanato. Não constituem comunicações 
comerciais: - as informações que permitam o acesso directo à actividade da sociedade, da 
organização ou da pessoa, nomeadamente um nome de área ou um endereço de correio 
electrónico, - as comunicações relativas às mercadorias, aos serviços ou à imagem da 
sociedade, organização ou pessoa, compiladas de forma imparcial, em particular quando 
não existam implicações financeiras; g) "Actividades profissionais regulamentadas": 
quaisquer actividades profissionais na acepção da alínea d) do artigo 1.o da Directiva 
89/48/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa a um sistema geral de 
reconhecimento dos diplomas de ensino superior que sancionam formações profissionais 
com uma duração mínima de três anos(26), ou de alínea f) do artigo 1.o da Directiva 
92/51/CEE do Conselho, de 18 de Junho de 1992, relativo a um segundo sistema geral de 
reconhecimento das formações profissionais, que completa a Directiva 89/48/CEE(27); h) 
"Domínio coordenado": as exigências fixadas na legislação dos Estados-Membros, 
aplicáveis aos prestadores de serviços da sociedade da informação e aos serviços da 
sociedade da informação, independentemente de serem de natureza geral ou 
especificamente concebidos para esses prestadores e serviços: i) O domínio coordenado diz 
respeito às exigências que o prestador de serviços tem de observar, no que se refere: - ao 
exercício de actividades de um serviço da sociedade da informação, tal como os requisitos 
respeitantes às habilitações, autorizações e notificações, - à prossecução de actividade de 
um serviço da sociedade da informação, tal como os requisitos respeitantes ao 
comportamento do prestador de serviços, à qualidade ou conteúdo do serviço, incluindo as 
aplicáveis à publicidade e aos contratos, ou as respeitantes à responsabilidade do prestador 
de serviços; ii) O domínio coordenado não abrange exigências tais como as aplicáveis: - às 
mercadorias, enquanto tais, - à entrega de mercadorias, - aos serviços não prestados por 
meios electrónicos. Artigo 3.o Mercado interno 1. Cada Estado-Membro assegurará que os 
serviços da sociedade da informação prestados por um prestador estabelecido no seu 
território cumpram as disposições nacionais aplicáveis nesse Estado-Membro que se 
integrem no domínio coordenado. 2. Os Estados-Membros não podem, por razões que 
relevem do domínio coordenado, restringir a livre circulação dos serviços da sociedade da 
informação provenientes de outro Estado-Membro. 3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam aos 
domínios a que se refere o anexo. 4. Os Estados-Membros podem tomar medidas 
derrogatórias do n.o 2 em relação a determinado serviço da sociedade da informação, caso 
sejam preenchidas as seguintes condições: a) As medidas devem ser: i) Necessárias por 
uma das seguintes razões: - defesa da ordem pública, em especial prevenção, investigação, 
detecção e incriminação de delitos penais, incluindo a protecção de menores e a luta contra 
o incitamento ao ódio fundado na raça, no sexo, na religião ou na nacionalidade, e contra as 
violações da dignidade humana de pessoas individuais, - protecção da saúde pública, - 
segurança pública, incluindo a salvaguarda da segurança e da defesa nacionais, - defesa 
dos consumidores, incluindo os investidores; ii) Tomadas relativamente a um determinado 
serviço da sociedade da informação que lese os objectivos referidos na subalínea i), ou que 
comporte um risco sério e grave de prejudicar esses objectivos; iii) Proporcionais a esses 
objectivos; b) Previamente à tomada das medidas em questão, e sem prejuízo de diligências 
judiciais, incluindo a instrução e os actos praticados no âmbito de uma investigação criminal, 
o Estado-Membro deve: - ter solicitado ao Estado-Membro a que se refere o n.o 1 que tome 
medidas, sem que este último as tenha tomado ou se estas se tiverem revelado 
inadequadas, - ter notificado à Comissão e ao Estado-Membro a que se refere o n.o 1 a sua 
intenção de tomar tais medidas. 5. Os Estados-Membros podem, em caso de urgência, 
derrogar às condições previstas na alínea b) do n.o 4. Nesse caso, as medidas devem ser 
notificadas no mais curto prazo à Comissão e ao Estado-Membro a que se refere o n.o 1, 
indicando as razões pelas quais consideram que existe uma situação de urgência. 6. Sem 
prejuízo da faculdade de o Estado-Membro prosseguir a aplicação das medidas em questão, 
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a Comissão analisará, com a maior celeridade, a compatibilidade das medidas notificadas 
com o direito comunitário; se concluir que a medida é incompatível com o direito 
comunitário, a Comissão solicitará ao Estado-Membro em causa que se abstenha de tomar 
quaisquer outras medidas previstas, ou ponha termo, com urgência, às medidas já tomadas. 
CAPÍTULO II PRINCÍPIOS Secção 1: Regime de estabelecimento e de informação Artigo 
4.o Princípio de não autorização prévia 1. Os Estados-Membros assegurarão que o 
exercício e a prossecução da actividade de prestador de serviços da sociedade da 
informação não podem estar sujeitas a autorização prévia ou a qualquer outro requisito de 
efeito equivalente. 2. O n.o 1 não afecta os regimes de autorização que não visem especial 
e exclusivamente os serviços da sociedade da informação, nem os regimes de autorização 
abrangidos pela Directiva 97/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Abril 
de 1997, relativa a um quadro comum para autorizações gerais e licenças individuais no 
domínio dos serviços de telecomunicações(28). Artigo 5.o Informações gerais a prestar 1. 
Além de outros requisitos de informação constantes do direito comunitário, os Estados-
Membros assegurarão que o prestador do serviço faculte aos destinatários do seu serviço e 
às autoridades competentes um acesso fácil, directo e permanente, pelo menos, às 
seguintes informações: a) Nome do prestador; b) Endereço geográfico em que o prestador 
se encontra estabelecido; c) Elementos de informação relativos ao prestador de serviços, 
incluindo o seu endereço electrónico, que permitam contactá-lo rapidamente e comunicar 
directa e efectivamente com ele; d) Caso o prestador de serviços esteja inscrito numa 
conservatória de registo comercial ou num registo público equivalente, a identificação dessa 
conservatória e o número de registo do prestador de serviços, ou meios equivalentes de o 
identificar nesse registo; e) Caso determinada actividade esteja sujeita a um regime de 
autorização, os elementos de informação relativos à autoridade de controlo competente; f) 
No que respeita às profissões regulamentadas: - organização profissional ou associações 
semelhantes em que o prestador esteja inscrito, - título profissional e Estado-Membro em 
que foi concedido, - a citação das regras profissionais aplicáveis no Estado-Membro de 
estabelecimento e dos meios de aceder a essas profissões; g) Caso o prestador exerça uma 
actividade sujeita a IVA, o número de identificação a que se refere o n.o 1 do artigo 22.o da 
sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à harmonização 
das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de 
negócios - sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria colectável 
uniforme(29). 2. Além de outros requisitos de informação constantes da legislação 
comunitária, os Estados-Membros assegurarão que, no mínimo, sempre que os serviços da 
sociedade da informação indiquem preços, essa indicação seja clara e inequívoca e explicite 
obrigatoriamente se inclui quaisquer despesas fiscais e de entrega. Secção 2: 
Comunicações comerciais Artigo 6.o Informações a prestar Além de outros requisitos de 
informação constantes da legislação comunitária, os Estados-Membros assegurarão que as 
comunicações comerciais que constituam ou sejam parte de um serviço da sociedade da 
informação respeitem as condições seguintes: a) A comunicação comercial deve ser 
claramente identificável como tal; b) A pessoa singular ou colectiva por conta de quem a 
comunicação comercial é feita deve ser claramente identificável; c) Quando autorizadas pelo 
Estado-Membro onde o prestador de serviços esteja estabelecido, as ofertas promocionais, 
tais como descontos, prémios e presentes, serão claramente identificáveis como tais e as 
condições a preencher para neles participar devem ser facilmente acessíveis e 
apresentadas de forma clara e inequívoca; d) Quando autorizados pelo Estado-Membro 
onde o prestador de serviços esteja estabelecido, os concursos ou jogos promocionais 
devem ser claramente identificáveis como tal e as condições a preencher para neles 
participar devem ser facilmente acessíveis e apresentadas de forma clara e inequívoca. 
Artigo 7.o Comunicação comercial não solicitada 1. Além de outros requisitos de informação 
constantes da legislação comunitária, os Estados-Membros que permitam a comunicação 
comercial não solicitada por correio electrónico por parte de um prestador de serviços 
estabelecido no seu território assegurarão que essa comunicação comercial seja identificada 
como tal, de forma clara e inequívoca, a partir do momento em que é recebida pelo 
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destinatário. 2. Sem prejuízo da Directiva 97/7/CE e da Directiva 97/66/CE, os Estados-
Membros deverão tomar medidas que garantam que os prestadores de serviços que enviem 
comunicações comerciais não solicitadas por correio electrónico consultem regularmente e 
respeitem os registos de opção negativa ("opt-out") onde se podem inscrever as pessoas 
singulares que não desejem receber esse tipo de comunicações. Artigo 8.o Profissões 
regulamentadas 1. Os Estados-Membros assegurarão que a utilização de comunicações 
comerciais que constituam ou sejam parte de um serviço da sociedade da informação 
prestado por um oficial de uma profissão regulamentada seja autorizada mediante sujeição 
ao cumprimento das regras profissionais em matéria de independência, dignidade e honra 
da profissão, bem como do sigilo profissional e da lealdade para com clientes e outros 
membros da profissão. 2. Sem prejuízo da autonomia das organizações e associações 
profissionais, os Estados-Membros e a Comissão incentivarão as associações e 
organizações profissionais a elaborar códigos de conduta a nível comunitário, que permitam 
determinar os tipos de informações que podem ser prestadas para efeitos de comunicação 
comercial de acordo com as regras a que se refere o n.o 1. 3. Ao redigir propostas de 
iniciativas comunitárias que se revelem eventualmente necessárias para garantir o correcto 
funcionamento do mercado interno no que respeita às informações previstas no n.o 2, a 
Comissão terá em devida conta os códigos de conduta aplicáveis a nível comunitário e agirá 
em estreita cooperação com as associações e organizações profissionais relevantes. 4. A 
presente directiva é aplicável complementarmente às directivas comunitárias relativas ao 
acesso às profissões regulamentadas e ao seu exercício. Secção 3: Contratos celebrados 
por meios electrónicos Artigo 9.o Regime dos contratos 1. Os Estados-Membros 
assegurarão que os seus sistemas legais permitam a celebração de contratos por meios 
electrónicos. Os Estados-Membros assegurarão, nomeadamente, que o regime jurídico 
aplicável ao processo contratual não crie obstáculos à utilização de contratos celebrados por 
meios electrónicos, nem tenha por resultado a privação de efeitos legais ou de validade 
desses contratos, pelo facto de serem celebrados por meios electrónicos. 2. Os Estados-
Membros podem determinar que o n.o 1 não se aplica a todos ou a alguns contratos que se 
inserem numa das categorias seguintes: a) Contratos que criem ou transfiram direitos sobre 
bens imóveis, com excepção de direitos de arrendamento; b) Contratos que exijam por lei a 
intervenção de tribunais, entidades públicas ou profissões que exercem poderes públicos; c) 
Contratos de caução e garantias prestadas por pessoas agindo para fins exteriores à sua 
actividade comercial, empresarial ou profissional; d) Contratos regidos pelo direito de família 
ou pelo direito sucessório. 3. Os Estados-Membros indicarão à Comissão as categorias a 
que se refere o n.o 2 às quais não aplicam o disposto no n.o 1. De cinco em cinco anos, os 
Estados-Membros apresentarão à Comissão um relatório sobre a aplicação do n.o 2, em 
que exporão as razões pelas quais consideram necessário manter à categoria contemplada 
na alínea b) do n.o 2 a que não aplicam o disposto no n.o 1. Artigo 10.o Informações a 
prestar 1. Além de outros requisitos de informação constantes da legislação comunitária, os 
Estados-Membros assegurarão, salvo acordo em contrário das partes que não sejam 
consumidores, e antes de ser dada a ordem de encomenda pelo destinatário do serviço, 
que, no mínimo, o prestador de serviços preste em termos exactos, compreensíveis e 
inequívocos, a seguinte informação: a) As diferentes etapas técnicas da celebração do 
contrato; b) Se o contrato celebrado será ou não arquivado pelo prestador do serviço e se 
será acessível; c) Os meios técnicos que permitem identificar e corrigir os erros de 
introdução anteriores à ordem de encomenda; d) As línguas em que o contrato pode ser 
celebrado. 2. Os Estados-Membros assegurarão, salvo acordo em contrário das partes que 
não sejam consumidores, que o prestador indique os eventuais códigos de conduta de que é 
subscritor e a forma de consultar electronicamente esses códigos. 3. Os termos contratuais 
e as condições gerais fornecidos ao destinatário têm de sê-lo numa forma que lhe permita 
armazená-los e reproduzi-los. 4. Os n.os 1 e 2 não são aplicáveis aos contratos celebrados 
exclusivamente por correio electrónico ou outro meio de comunicação individual equivalente. 
Artigo 11.o Ordem de encomenda 1. Os Estados-Membros assegurarão, salvo acordo em 
contrário das partes que não sejam consumidores, que, nos casos em que o destinatário de 
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um serviço efectue a sua encomenda exclusivamente por meios electrónicos, se apliquem 
os seguintes princípios: - o prestador de serviços tem de acusar a recepção da encomenda 
do destinatário do serviço, sem atraso injustificado e por meios electrónicos, - considera-se 
que a encomenda e o aviso de recepção são recebidos quando as partes a que são 
endereçados têm possibilidade de aceder a estes. 2. Os Estados-Membros assegurarão, 
salvo acordo em contrário das partes que não sejam consumidores, que o prestador de 
serviços ponha à disposição do destinatário do serviço os meios técnicos adequados, 
eficazes e acessíveis, que lhe permitam identificar e corrigir erros de introdução antes de 
formular a ordem de encomenda. 3. O n.o 1, primeiro travessão, e o n.o 2 não são aplicáveis 
aos contratos celebrados exclusivamente por correio electrónico ou outro meio de 
comunicação individual equivalente. Secção 4: Responsabilidade dos prestadores 
intermediários de serviços Artigo 12.o Simples transporte 1. No caso de prestações de um 
serviço da sociedade da informação que consista na transmissão, através de uma rede de 
comunicações, de informações prestadas pelo destinatário do serviço ou em facultar o 
acesso a uma rede de comunicações, os Estados-Membros velarão por que a 
responsabilidade do prestador não possa ser invocada no que respeita às informações 
transmitidas, desde que o prestador: a) Não esteja na origem da transmissão; b) Não 
seleccione o destinatário da transmissão; e c) Não seleccione nem modifique as 
informações que são objecto da transmissão. 2. As actividades de transmissão e de 
facultamento de acesso mencionadas no n.o 1 abrangem a armazenagem automática, 
intermédia e transitória das informações transmitidas, desde que essa armazenagem sirva 
exclusivamente para a execução da transmissão na rede de comunicações e a sua duração 
não exceda o tempo considerado razoavelmente necessário a essa transmissão. 3. O 
disposto no presente artigo não afecta a possibilidade de um tribunal ou autoridade 
administrativa, de acordo com os sistemas legais dos Estados-Membros, exigir do prestador 
que previna ou ponha termo a uma infracção. Artigo 13.o Armazenagem temporária 
("caching") 1. Em caso de prestação de um serviço da sociedade da informação que 
consista na transmissão, por uma rede de telecomunicações, de informações prestadas por 
um destinatário do serviço, os Estados-Membros velarão por que a responsabilidade do 
prestador do serviço não possa ser invocada no que respeita à armazenagem automática, 
intermédia e temporária dessa informação, efectuada apenas com o objectivo de tornar mais 
eficaz a transmissão posterior da informação a pedido de outros destinatários do serviço, 
desde que: a) O prestador não modifique a informação; b) O prestador respeite as 
condições de acesso à informação; c) O prestador respeite as regras relativas à 
actualização da informação, indicadas de forma amplamente reconhecida e utilizada pelo 
sector; d) O prestador não interfira com a utilização legítima da tecnologia, tal como 
amplamente reconhecida e seguida pelo sector, aproveitando-a para obter dados sobre a 
utilização da informação; e e) O prestador actue com diligência para remover ou 
impossibilitar o acesso à informação que armazenou, logo que tome conhecimento efectivo 
de que a informação foi removida da rede na fonte de transmissão inicial, de que o acesso a 
esta foi tornado impossível, ou de que um tribunal ou autoridade administrativa ordenou 
essa remoção ou impossibilitação de acesso. 2. O disposto no presente artigo não afecta a 
possibilidade de um tribunal ou autoridade administrativa, de acordo com os sistemas legais 
dos Estados-Membros, exigir do prestador que previna ou ponha termo a uma infracção. 
Artigo 14.o Armazenagem em servidor 1. Em caso de prestação de um serviço da sociedade 
da informação que consista no armazenamento de informações prestadas por um 
destinatário do serviço, os Estados-Membros velarão por que a responsabilidade do 
prestador do serviço não possa ser invocada no que respeita à informação armazenada a 
pedido de um destinatário do serviço, desde que: a) O prestador não tenha conhecimento 
efectivo da actividade ou informação ilegal e, no que se refere a uma acção de 
indemnização por perdas e danos, não tenha conhecimento de factos ou de circunstâncias 
que evidenciam a actividade ou informação ilegal, ou b) O prestador, a partir do momento 
em que tenha conhecimento da ilicitude, actue com diligência no sentido de retirar ou 
impossibilitar o acesso às informações. 2. O n.o 1 não é aplicável nos casos em que o 
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destinatário do serviço actue sob autoridade ou controlo do prestador. 3. O disposto no 
presente artigo não afecta a faculdade de um tribunal ou autoridade administrativa, de 
acordo com os sistemas legais dos Estados-Membros, exigir do prestador que previna ou 
ponha termo a uma infracção, nem afecta a faculdade de os Estados-Membros 
estabelecerem disposições para a remoção ou impossibilitação do acesso à informação. 
Artigo 15.o Ausência de obrigação geral de vigilância 1. Os Estados-Membros não imporão 
aos prestadores, para o fornecimento dos serviços mencionados nos artigos 12.o, 13.o e 
14.o, uma obrigação geral de vigilância sobre as informações que estes transmitam ou 
armazenem, ou uma obrigação geral de procurar activamente factos ou circunstâncias que 
indiciem ilicitudes. 2. Os Estados-Membros podem estabelecer a obrigação, relativamente 
aos prestadores de serviços da sociedade da informação, de que informem prontamente as 
autoridades públicas competentes sobre as actividades empreendidas ou informações 
ilícitas prestadas pelos autores aos destinatários dos serviços por eles prestados, bem como 
a obrigação de comunicar às autoridades competentes, a pedido destas, informações que 
permitam a identificação dos destinatários dos serviços com quem possuam acordos de 
armazenagem. CAPÍTULO III APLICAÇÃO Artigo 16.o Código de conduta 1. Os Estados-
Membros e a Comissão incentivarão: a) A redacção, pelas associações e organizações de 
comerciantes, profissionais ou de consumidores, de códigos de conduta a nível comunitário, 
destinados a contribuir para a correcta aplicação dos artigos 5.o a 15.o; b) A transmissão 
voluntária dos projectos de códigos de conduta, a nível nacional ou comunitário, à 
Comissão; c) A acessibilidade, por via electrónica, dos códigos de conduta nas línguas 
comunitárias; d) A comunicação aos Estados-Membros e à Comissão, pelas associações e 
organizações de comerciantes, de profissionais ou de consumidores, das avaliações da 
aplicação dos seus códigos de conduta e o impacto desses códigos nas práticas, usos ou 
costumes relativos ao comércio electrónico; e) A redacção de códigos de conduta em 
matéria de protecção dos menores e da dignidade humana. 2. Os Estados-Membros e a 
Comissão incentivarão a participação das associações e organizações representativas dos 
consumidores no processo de elaboração e aplicação dos códigos de conduta que dizem 
respeito aos seus interesses e sejam elaborados de acordo com a alínea a) do n.o 1. 
Sempre que adequado, as associações representativas dos deficientes visuais e outros 
deverão ser consultadas para ter em conta as necessidades específicas destes. Artigo 17.o 
Resolução extrajudicial de litígios 1. Os Estados-Membros devem assegurar que, em caso 
de desacordo entre o prestador de um serviço da sociedade da informação e o destinatário 
desse serviço, a sua legislação não impeça a utilização de mecanismos de resolução 
extrajudicial disponíveis nos termos da legislação nacional para a resolução de litígios, 
inclusive através de meios electrónicos adequados. 2. Os Estados-Membros incentivarão os 
organismos responsáveis pela resolução extrajudicial, designadamente dos litígios de 
consumidores, a que funcionem de forma a proporcionar adequadas garantias de 
procedimento às partes interessadas. 3. Os Estados-Membros incentivarão os organismos 
responsáveis pela resolução extrajudicial de litígios a informar a Comissão das decisões 
significativas tomadas relativamente aos serviços da sociedade da informação, bem como 
das práticas, usos ou costumes relativos ao comércio electrónico. Artigo 18.o Acções 
judiciais 1. Os Estados-Membros assegurarão que as acções judiciais disponíveis em direito 
nacional em relação às actividades de serviços da sociedade da informação permitam a 
rápida adopção de medidas, inclusive medidas transitórias, destinadas a pôr termo a 
alegadas infracções e a evitar outros prejuízos às partes interessadas. 2. O anexo da 
Directiva 98/27/CE é completado do seguinte modo: "11. Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos 
legais dos serviços da sociedade da informação, em especial do comércio electrónico, no 
mercado interno ('Directiva sobre o comércio electrónico') ((30)).". Artigo 19.o Cooperação 1. 
Os Estados-Membros disporão dos meios apropriados de controlo e de investigação 
necessários à aplicação eficaz da presente directiva e assegurarão que os prestadores de 
serviços lhes comuniquem as informações requeridas. 2. Os Estados-Membros cooperarão 
com os outros Estados-Membros; para o efeito, designarão um ou mais pontos de contacto, 
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cujos elementos de contacto comunicarão aos demais Estados-Membros e à Comissão. 3. 
Os Estados-Membros prestarão, com a maior celeridade e de acordo com a sua legislação 
nacional, a assistência e as informações solicitadas por outros Estados-Membros ou pela 
Comissão, inclusive pelos meios electrónicos adequados. 4. Os Estados-Membros 
estabelecerão pontos de contacto acessíveis pelo menos por via electrónica, aos quais os 
destinatários e os prestadores de serviços se podem dirigir para: a) Obter informações de 
carácter geral sobre direitos e obrigações em matéria contratual, bem como sobre os 
mecanismos de reclamação e correcção disponíveis em caso de litígio, inclusive sobre os 
aspectos práticos da utilização desses mecanismos; b) Obter os elementos de contacto das 
autoridades, associações ou organizações junto das quais podem obter mais informações 
ou assistência prática. 5. Os Estados-Membros incentivarão a comunicação à Comissão das 
decisões administrativas e judiciais significativas tomadas no seu território sobre litígios 
relativos aos serviços da sociedade da informação, bem como sobre práticas, usos ou 
costumes relativos ao comércio electrónico. A Comissão comunicará essas decisões aos 
outros Estados-Membros. Artigo 20.o Sanções Os Estados-Membros determinarão o regime 
das sanções aplicáveis às infracções às disposições nacionais adoptadas em aplicação da 
presente directiva e tomarão todas as medidas necessárias para garantir a respectiva 
aplicação. As sanções previstas devem ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas. 
CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS Artigo 21.o Relatório 1. Antes de 17 de Julho de 2003 
e, seguidamente, de dois em dois anos, a Comissão apresentará ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho e ao Comité Económico e Social um relatório sobre a aplicação da presente 
directiva, acompanhado, se for caso disso, de propostas de adaptação à evolução 
legislativa, técnica e económica dos serviços da sociedade da informação, em especial em 
matéria de prevenção do crime, de protecção de menores e dos consumidores e ao 
adequado funcionamento do mercado interno. 2. O referido relatório, ao examinar a 
necessidade de adaptação da presente directiva, analisará, em particular, a necessidade de 
propostas relativas à responsabilidade dos prestadores de hiperligações e de instrumentos 
de localização, aos procedimentos de "notice and take down" e à atribuição de 
responsabilidade após a retirada do conteúdo. O relatório analisará igualmente a 
necessidade de prever condições suplementares para a isenção de responsabilidades a que 
se referem os artigos 12.o e 13.o, à luz da evolução da técnica, e a possibilidade de aplicar 
os princípios do mercado interno às comunicações comerciais não solicitadas por correio 
electrónico. Artigo 22.o Execução 1. Os Estados-Membros porão em vigor as disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente 
directiva, até 17 de Janeiro de 2002. Do facto informarão imediatamente a Comissão. 2. 
Sempre que os Estados-Membros aprovarem as disposições previstas no n.o 1, estas 
devem incluir uma referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência na 
publicação oficial. As modalidades dessa referência serão aprovadas pelos Estados-
Membros. Artigo 23.o Entrada em vigor A presente directiva entra em vigor na data da sua 
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. Artigo 24.o Destinatários Os 
Estados-Membros são os destinatários da presente directiva. Feito no Luxemburgo, em 8 de 
Junho de 2000. Pelo Parlamento Europeu A Presidente N. Fontaine Pelo Conselho O 
Presidente G. d'Oliveira Martins (1) JO C 30 de 5.2.1999, p. 4. (2) JO C 169 de 16.6.1999, p. 
36. (3) Parecer do Parlamento Europeu de 6 de Maio de 1999 (JO C 279 de 1.10.1999, p. 
389), posição comum do Conselho de 28 de Fevereiro de 2000 e decisão do Parlamento 
Europeu de 4 de Maio de 2000 (ainda não publicada no Jornal Oficial). (4) JO L 298 de 
17.10.1989, p. 23. Directiva alterada pela Directiva 97/36/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (JO L 202 de 30.7.1997, p. 60). (5) JO L 95 de 21.4.1993, p. 29. (6) JO L 144 de 
4.6.1997, p. 19. (7) JO L 250 de 19.9.1984, p. 17. Directiva alterada pela Directiva 97/55/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 290 de 23.10.1997, p. 18). (8) JO L 42 de 
12.2.1987, p. 48. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 98/7/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 101 de 1.4.1998, p. 17). (9) JO L 141 de 
11.6.1993, p. 27. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 97/9/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 84 de 26.3.1997, p. 22). (10) JO L 158 de 



 
 

82

23.6.1990, p. 59. (11) JO L 80 de 18.3.1998, p. 27. (12) JO L 228 de 11.8.1992, p. 24. (13) 
JO L 280 de 29.10.1994, p. 83. (14) JO L 166 de 11.6.1998, p. 51. Directiva com a última 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 1999/44/CE (JO L 171 de 7.7.1999, p. 12). (15) JO 
L 210 de 7.8.1985, p. 29. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 
1999/34/CE (JO L 141 de 4.6.1999, p. 20). (16) JO L 171 de 7.7.1999, p. 12. (17) JO L 113 
de 30.4.1992, p. 13. (18) JO L 213 de 30.7.1998, p. 9. (19) JO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 
(20) JO L 24 de 30.1.1998, p. 1. (21) JO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva alterada pela 
Directiva 98/48/CE (JO L 217 de 5.8.1998, p. 18). (22) JO L 320 de 28.11.1998, p. 54. (23) 
JO L 15 de 21.1.1998, p. 14. (24) JO L 13 de 19.1.2000, p. 12. (25) JO C 23 de 28.1.1999, p. 
1. (26) JO L 19 de 24.1.1989, p. 16. (27) JO L 209 de 24.7.1992, p. 25. Directiva com a 
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 97/38/CE (JO L 184 de 12.7.1997, p. 31). 
(28) JO L 117 de 7.5.1997, p. 15. (29) JO L 145 de 13.6.1997, p. 1. Directiva com a última 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 1999/85/CE (JO L 277 de 28.10.1999, p. 34). (30) 
JO L 178 de 17. 7. 2000, p. 1 ANEXO DERROGAÇÕES AO ARTIGO 3.O Tal como refere o 
n.o 3 do artigo 3.o, os n.os 1 e 2 desse artigo não são aplicáveis: - aos direitos de autor, aos 
direitos conexos, aos direitos enunciados na Directiva 87/54/CEE(1) e na Directiva 
96/9/CE(2), bem como aos direitos de propriedade industrial, - à emissão de moeda 
electrónica por instituições relativamente às quais os Estados-Membros tenham aplicado 
uma das derrogações previstas no n.o 1 do artigo 8.o da Directiva 2000/46/CE(3), - ao n.o 2 
do artigo 44.o da Directiva 85/611/CEE(4), - ao artigo 30.o e ao título IV da Directiva 
92/49/CEE(5), ao título IV da Directiva 92/96/CEE(6), aos artigos 7.o e 8.o da Directiva 
88/357/CEE(7) e ao artigo 4.o da Directiva 90/619/CEE(8), - à liberdade de as partes 
escolherem a legislação aplicável ao seu contrato, - às obrigações contratuais relativas aos 
contratos celebrados pelos consumidores, - à validade formal dos contratos que criem ou 
transfiram direitos sobre bens imóveis, sempre que esses contratos estejam sujeitos a 
requisitos de forma obrigatórios por força da lei do Estado-Membro onde se situa o bem 
imóvel, - à autorização de comunicações comerciais não solicitadas por correio electrónico. 
(1) JO L 24 de 27.1.1987, p. 36. (2) JO L 77 de 27.3.1996, p. 20. (3) Ainda não publicada no 
Jornal Oficial. (4) JO L 375 de 31.12.1985, p. 3. Directiva com a última redacção que lhe foi 
dada pela  

Directiva 95/26/CE (JO L 168 de 18.7.1995, p. 7). (5) JO L 228 de 11.8.1992, p. 1. Directiva 
com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 95/26/CE. (6) JO L 360 de 9.12.1992, 
p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 95/26/CE. (7) JO L 172 
de 4.7.1988, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 
92/49/CEE. (8) JO L 330 de 29.11.1990, p. 50. Directiva com a última redacção que lhe foi 
dada pela Directiva 92/96/CEE. 

 

ANEXO B - Projeto de Lei n° 672 de 1999, do Senado Federal  

PROJETO DE LEI DO SENADO N.º 672 DE 1999 

Dispõe sobre o comércio eletrônico.  

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 

Do Comércio Eletrônico em geral 

SEÇÃO ÚNICA 
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Dispõe Preliminares 

Art. 1º Esta Lei, que regula o comércio eletrônico em todo o território nacional, aplica-se a 
qualquer tipo de informação na forma de mensagem de dados no contexto de atividades 
comerciais.  

Art. 2º Considera-se, para os fins desta Lei:  

I – mensagem eletrônica – a formação gerada, enviada, recebida ou arquivada 
eletronicamente, por meio óptico ou por meios similares, incluindo, entre outros, 
"intercâmbio eletrônico de dados"(EDI), correio eletrônico, telegrama, telex e fax;  

II – intercâmbio eletrônico de dados (EDI) – a transferência eletrônica, de computador para 
computador, de informações estruturadas de acordo com um padrão estabelecido para tal 
fim;  

III – recentemente de uma mensagem eletrônica- a pessoa pela qual, ou em cujo nome a 
mensagem eletrônica é enviada ou gerada antes de seus armazenamento, caso este se 
efetue;  

IV – destinatário de uma mensagem eletrônica – a pessoa designada pelo remetente para 
receber a mensagem eletrônica;  

V – intermediário, com respeito a uma mensagem eletrônica – a pessoa que, em nome de 
outra, envia, recebe ou armazena a mensagem eletrônica ou presta outros serviços com 
relação a essa mensagem;  

VI – sistema de informação – é um sistema para geração, envio, recepção, armazenamento 
ou outra forma de processamento de mensagens eletrônicas. 

Art. 3º Na interpretação desta Lei, levar-se-á em consideração a necessidade de promover a 
uniformidade da aplicação de normas sobre o comércio eletrônico em nível internacional. 

Art. 4º Questões relativas a matérias regidas por esta Lei que nela não estejam 
expressamente disciplinadas serão solucionadas em conformidade, dentre outras, com os 
seguintes princípios gerais nos quais ela se inspira:  

I – facilitar o comércio eletrônico interno e externo;  

II – convalidar as operações efetuadas por meio das novas tecnologias da informação;  

III – fomentar e estimular a aplicação de novas tecnologias da informação;  

IV – promover a uniformidade do direito aplicável à matéria; e 

V – apoiar as novas práticas comerciais.  

CAPÍTULO II 

Da aplicação de requisitos legais às mensagens de dados 

SEÇÃO I 
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Do Reconhecimento Jurídico das Mensagens de Dados 

Art. 5º Serão reconhecidos os efeitos jurídicos, validade ou eficácia à informação sob a 
forma de mensagem eletrônica e àquela a que se faça remissão mediante a utilização dessa 
espécie de mensagem.  

SEÇÃO II 

Da Exigência de Informação Escrita e de Assinatura 

Art. 6º Quando a lei determinar que uma informação conste por escrito, este requisito 
considerar-se-á preenchido por uma mensagem eletrônica, desde que a informação nela 
contida seja acessível para consulta posterior.  

Art. 7º No caso de a lei exigir a assinatura de uma pessoa, este requisito considerar-se-á 
preenchido por uma mensagem eletrônica, desde que seja utilizado alguma método para 
identificar a pessoa e indicar sua aprovação para a informação contida na mensagem.  

Parágrafo único. O método utilizado deverá ser confiável e apropriado para os propósitos 
para os quais a mensagem for gerada ou comunicada, levando-se em consideração todas 
as circunstância do caso, inclusive qualquer acordo das partes a respeito.  

SEÇÃO III 

Da Exigência da Informação na Forma Original 

Art. 8º Quando a lei estabelecer que uma informação seja apresentada ou conservada na 
sua forma original, este requisito considerar-se-á preenchido por uma mensagem eletrônica, 
desde que:  

I – haja garantia fidedigna de preservação da integridade da informação desde o momento 
da sua geração em sua forma final, como uma mensagem eletrônica ou de outra forma; e  

II – a informação seja acessível à pessoa à qual ela deve ser apresentada.  

Parágrafo único. Para os propósitos do inciso I:  
I – presume-se íntegra a informação que permaneça completa e inalterada, salvo a adição 
de qualquer endosso das partes ou outra mudança que ocorrera no curso normal da 
comunicação, armazenamento e exposição;  

II – o grau de confiabilidade requerido será determinado à luz dos fins para os quais a 
informação for gerada, assim como de todas as circunstâncias do caso. 

SEÇÃO IV 

Da Exigência de Conservação das Mensagens de Dados 

Art. 9º Se a lei determinar que certos documentos, registros ou informações sejam 
conservados, este requisito considerar-se-á preenchido mediante a conservação de 
mensagens eletrônicas, desde que:  

I – a informação que elas contenham seja acessível para consulta posterior  
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II – as mensagens eletrônicas sejam conservadas no formato no qual tenham sido geradas, 
enviadas ou recebidas, ou num formato em que se possa demostrar que representam 
exatamente as informações geradas, envaidas ou recebidas; e 

III – se conserve, quando for o caso, toda informação que permita determinar a origem e o 
destino das mensagens e a data e hora em que foram enviadas ou recebidas.  

Parágrafo único. A obrigação de conservar documentos, registros ou informações de acordo 
com o disposto neste artigo não se aplica àqueles dados que tenham por única finalidade 
facilitar o envio ou o recebimento da mensagem.  

CAPÍTULO III 

Da Comunicação de Mensagens de Dados 

SEÇÃO I 

Da Alteração mediante Acordo 

Art. 10. Nas relações entre as partes que gerem, enviam, recebem, armazenam ou, de 
qualquer outro modo, processam mensagens eletrônicas, as disposições deste capítulo 
poderão ser alteradas mediante comum acordo.  

SEÇÃO II 

Da Celebração e Validade dos Contratos 

Art. 11. Na celebração de um contrato, a oferta e sua aceitação podem ser expressas por 
mensagens eletrônicas.  

SEÇÃO III 

Do Reconhecimento das Mensagens de Dados 

Art. 12. Nas relações entre o remetente e o destinatário, se reconhecerá validade ou eficácia 
a uma declaração de vontade ou a qualquer outra declaração feita por meio de uma 
mensagem eletrônica.  

SEÇÃO IV 

Da Providência das Mensagens de Dados 

Art. 13. Nas relações entre o remetente e o destinatário, uma mensagem eletrônica será 
considerada proveniente do remetente quando ela for enviada:  

I – pelo próprio remetente;  

II – por uma pessoa autorizada a agir em nome do remetente; 

III – por um sistema de informação programado pelo remetente, ou em seu nome, para 
operar automaticamente. 
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§ 1º O destinatário tem direito a considerar uma mensagem eletrônica como proveniente do 
remetente:  

I – quando aplicar corretamente um procedimento previamente aceito pelo remetente para 
verificar sua procedência; ou  

II – quando a mensagem recebida resultar dos atos de uma pessoa cujas relações com o 
remetente ou com seus agentes lhe tenha dado acesso ao método usado pelo remetente 
para identificar as mensagens eletrônicas dele procedentes. 

§ 2º O disposto no § 1º não se aplicará:  

I – a partir do momento em que o destinatário for informado pelo remetente de que a 
mensagem eletrônica não é de sua emissão; ou 

II – nos casos previstos no inciso II do § 1º não se aplicará:  

I – a partir do momento em que o destinatário for informado pelo remetente de que a 
mensagem eletrônica não é de sua emissão; ou 

II – nos casos previstos no inciso II do § 1º, desde o momento em que o destinatário saiba 
ou devesse saber, se agisse com a devida diligência, que a mensagem eletrônica não 
procede do remetente.  

Art. 14. Presume-se que a mensagem eletrônica recebida corresponde àquela que o 
remetente pretendeu enviar, salvo quando o destinatário saiba ou devesse saber, se agisse 
com a devida diligência ou empregasse o procedimento pactuado, que a transmissão 
causou algum erro na mensagem. 

Art. 15. Presume-se que cada mensagem eletrônica recebida é uma mensagem distinta, 
salvo quando ela duplica uma outra e o destinatário saiba ou devesse saber, caso agisse 
com a devida diligência ou empregasse o procedimento pactuado, que se trata de 
duplicidade. 

SEÇÃO V 

Do Aviso de Recebimento 

Art. 16. Os arts. 17, 18 e 19 aplicam-se quando, antes ou durante o envio de uma 
mensagem eletrônica, ou por meio dessa mensagem, o remetente solicite ou pactue com o 
destinatário que este informe o seu recebimento.  

Art. 17. Se o remetente não pactuar com o destinatário que este informe o recebimento de 
uma mensagem de uma forma ou por um método particular, poderá ser informado o seu 
recebimento mediante qualquer comunicação ou ato do destinatário que baste para esse 
propósito.  

Art. 17. Se o remetente não pactuar com o destinatário que este informe o recebimento de 
uma mensagem de uma forma ou por um método particular, poderá ser informado o seu 
recebimento mediante qualquer comunicação ou ato do destinatário que baste para esse 
propósito.  
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Art. 18. Quando o remetente declarar que os efeitos da mensagem eletrônica estão 
condicionados à recepção de um aviso de recebimento, a mensagem eletrônica considerar-
se-á como não tendo sido enviada enquanto este não for recebido . 

Art. 19. No caso de o remetente não declarar que os efeitos da mensagem eletrônica estão 
condicionados à recepção de um aviso de recebimento e tal aviso não for recebido pelo 
remetente dentro do prazo estabelecido ou pactuado, ou inexistindo este, o remetente 
poderá, em um prazo razoável:  

I – notificar o destinatário declarando que nenhum aviso de recebimento foi recebido e 
estipulado um prazo adequado à efetivação dessa providência;  

II – caso o aviso de recebimento não seja recebido dentro do prazo a que se refere o inciso 
I, o remetente poderá, notificando o destinatário, tratar a mensagem como se ela nunca 
tivesse sido enviada. 

Art. 20. A recepção, pelo remetente, do aviso de recebimento enviado pelo destinatário gera 
a presunção de que aquele tenha recebido a mensagem eletrônica pertinente. 

Parágrafo único. A presunção a que se refere o caput não implica que a mensagem 
eletrônica corresponda à mensagem recebida.  

Art. 21. Quando o aviso de recebimento o declarar, presume-se que a mensagem eletrônica 
cumpre os requisitos técnicos pactuados ou previstos nas normas técnicas aplicáveis.  

SEÇÃO VI 

Do Tempo E Lugar de Despacho e Recebimento das Mensagens de Dados 

Art. 22. O envio de uma mensagem eletrônica ocorre quando esta entra em um sistema de 
informação alheio ao controle do remetente ou da pessoa que a envia em seu nome.  

Art. 23. O momento da recepção de uma mensagem eletrônica é determinado:  

I – quando o destinatário designar um sistema de informação para o propósito de 
recebimento das mensagens eletrônicas:  

a. pelo momento em que a mensagem eletrônica entrar no sistema de informação 
designado; ou  

b. pelo momento em que a mensagem eletrônica for recuperada pelo destinatário, no 
caso de ela ser enviada para um sistema de informação do destinatário que não seja 
o sistema de informação designado.  

II – quando o destinatário não designar um sistema de informação, pelo momento em que a 
mensagem eletrônica entrar no sistema de informação do destinatário.  

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo ainda que o sistema de informação esteja 
situado num lugar distinto daquele em que a mensagem eletrônica se considere recebida, 
de acordo com o disposto no artigo seguinte. 

Art. 24. Uma mensagem eletrônica se considera expedida e recebida nos locais onde o 
remetente e o destinatário têm seus estabelecimentos respectivamente. 
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Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo:  

I – se o remetente ou o destinatário têm mais de uma estabelecimento considera-se aquele 
que guarda relação mais estreita com a transação subjacente ou, inexistindo esta, o seu 
estabelecimento principal;  

II – se o remetente ou o destinatário não possuem estabelecimento, considera-se, para os 
fins deste artigo, o local de sua residência habitual.  

CAPÍTULO IV 

Disposições Finais 

Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 26. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias, contados da 
data de sua publicação.  

Justificação  

O avanço da tecnologia impõe a necessidade de adaptação do ordenamento jurídico às 
inovações introduzidas no cotidiano da sociedade. O uso cada vez mais acentuado da 
informática reclama seu disciplinamento jurídico, sob pena de surgirem questionamentos 
sobre a validade e eficácia da utilização desse instrumental.  

O projeto que ora apresentamos a esta Casa trata do tema no que diz respeito ao comércio 
eletrônico.  

O comércio eletrônico é uma realidade que se encontra em franca expansão e que reclama 
uma disciplina jurídica adequada, que se irradia por diversas áreas do direito, como, por 
exemplo, o direito das obrigações, o direito de propriedade intelectual e o direito tributário.  

Com o presente projeto, pretendemos dar início às discussões legislativas acerca da 
utilização das mensagens eletrônicas nas atividades comerciais.  

Em virtude da novidade do tema, estamos conscientes de que a proposição não é a palavra 
final sobre a matéria, havendo de colher aperfeiçoamentos ao longo de sua tramitação.  

De forma resumida, é o seguinte o conteúdo da proposição:  

a. não se negarão efeitos jurídicos às informações na forma de mensagem eletrônica;  
b. quando a lei requerer que determinada informação conste por escrito, ou a 

assinatura de uma pessoa, ou que determinada informação seja apresentada ou 
conservada na sua forma original, ou ainda, que certos documentos, registros ou 
informações sejam conservados, estes requisitos poderão ser preenchidos por uma 
mensagem eletrônica desde que observadas as condições que especifica;  

c. na formação de um contrato, a oferta e sua aceitação podem ser expressas por 
mensagens eletrônicas, o mesmo prevalecendo para a declaração de vontade, cuja 
validade ou eficácia não poderá ser negada pelo fato de ser feita por meio de uma 
mensagens eletrônica;  

d. são definidos os critérios a serem observados para que se indique a procedência 
para que se informe o recebimento, e para que se estabeleçam o tempo e lugar de 
envio e recebimento de uma mensagem eletrônica.  
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A proposição é baseada na "Lei Modelo da Uncitral (Comissão da Nações Unidas para o 
Direito Comercial Internacional) sobre Comércio Eletrônico", de 1996, cuja elaboração tem 
por objetivo a sua incorporação ao direito interno dos diversos países, de forma a "promover 
a uniformidade no direito aplicável aos métodos de comunicação e armazenamento de 
informações substitutivos dos que utilizam papel", tendo em vista a globalização da 
economia, que tem provocado em enorme crescimento do comércio internacional, 
especialmente do comércio eletrônico.  

São esses os motivos que nos levam a apresentar o presente projeto de lei, para cujo 
aperfeiçoamento e posterior aprovação contamos com o apoio dos ilustres pares.  

Sala de Sessões, 13 de dezembro de 1999. – Senador Lúcio Alcântara.  

(Às Comissões de Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania cabendo a última a 
decisão terminativa). 

Publicado no Diário do Senado Federal, de 14.12.99. 
 
ANEXO C - Medida Provisória n° 2.200/01  
 
Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e dá outras providências. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200, DE 28 DE JUNHO DE 2001 

Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da 
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para 
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma 
eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados 
digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

Art. 2º A ICP-Brasil, cuja organização será definida em regulamento, será composta por uma 
autoridade gestora de políticas e pela cadeia de autoridades certificadoras composta pela 
Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz, pelas Autoridades Certificadoras - AC e pelas 
Autoridades de Registro - AR. 

Art. 3º A função de autoridade gestora de políticas será exercida pelo Comitê Gestor da ICP-
Brasil, vinculado à Casa Civil da Presidência da República e composto por onze membros, 
sendo quatro representantes da sociedade civil, integrantes de setores interessados, 
designados pelo Presidente da República, e sete representantes dos seguintes órgãos, 
indicados por seus titulares: 

I - Casa Civil da Presidência da República; 

II - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; 

III - Ministério da Justiça; 

IV - Ministério da Fazenda; 
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V - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

VI - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

VII - Ministério da Ciência e Tecnologia. 

§ 1º A coordenação do Comitê Gestor da ICP-Brasil será exercida pelo representante da 
Casa Civil da Presidência da República. 

§ 2º Os representantes da sociedade civil serão designados para períodos de dois anos, 
permitida a recondução. 

§ 3º A participação no Comitê Gestor da ICP-Brasil é de relevante interesse público e não 
será remunerada. 

§ 4º O Comitê Gestor da ICP-Brasil terá uma Secretaria-Executiva, na forma do 
regulamento. 

Art. 4º O Comitê Gestor da ICP-Brasil será assessorado e receberá apoio técnico do Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações - CEPESC. 

Art. 5º Compete ao Comitê Gestor da ICP-Brasil: 

I - adotar as medidas necessárias e coordenar a implantação e o funcionamento da ICP-
Brasil; 

II - estabelecer a política, os critérios e as normas para licenciamento das AC, das AR e dos 
demais prestadores de serviços de suporte à ICP-Brasil, em todos os níveis da cadeia de 
certificação; 

III - estabelecer a política de certificação e as regras operacionais da AC Raiz; 

IV - homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de serviço; 

V - estabelecer diretrizes e normas para a formulação de políticas de certificados e regras 
operacionais das AC e das AR e definir níveis da cadeia de certificação; 

VI - aprovar políticas de certificados e regras operacionais, licenciar e autorizar o 
funcionamento das AC e das AR, bem como autorizar a AC Raiz a emitir o correspondente 
certificado; 

VII - identificar e avaliar as políticas de ICP externas, quando for o caso, certificar sua 
compatibilidade com a ICP-Brasil, negociar e aprovar acordos de certificação bilateral, de 
certificação cruzada, regras de interoperabilidade e outras formas de cooperação 
internacional; 

VIII - atualizar, ajustar e revisar os procedimentos e as práticas estabelecidas para a ICP-
Brasil, garantir sua compatibilidade e promover a atualização tecnológica do sistema e a sua 
conformidade com as políticas de segurança. 

Art. 6º À AC Raiz, primeira autoridade da cadeia de certificação, executora das Políticas de 
Certificados e normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, 
compete emitir, manter e cancelar os certificados das AC de nível imediatamente 
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subseqüente ao seu, gerenciar a lista de certificados emitidos, cancelados e vencidos, e 
executar atividades de fiscalização e auditoria das AC e das AR e dos prestadores de 
serviço habilitados na ICP, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Comitê 
Gestor da ICP-Brasil. 

Parágrafo único. É vedado à AC Raiz emitir certificados para o usuário final. 

Art. 7º O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação do Ministério da Ciência e 
Tecnologia é a AC Raiz da ICP-Brasil. 

Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação poderá, na forma da lei, contratar serviços de terceiros. 

Art. 8º Às AC, entidades autorizadas a emitir certificados digitais vinculando determinado 
código criptográfico ao respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e 
gerenciar os certificados e as correspondentes chaves criptográficas, colocar à disposição 
dos usuários listas de certificados revogados e outras informações pertinentes e manter 
registro de suas operações. 

Art. 9º Às AR, entidades operacionalmente vinculadas a determinada AC, compete 
identificar e cadastrar usuários, encaminhar solicitações de certificados às AC e manter 
registros de suas operações. 

Art. 10. Observados os critérios a serem estabelecidos pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, 
poderão ser licenciados como AC e AR os órgãos e as entidades públicos e as pessoas 
jurídicas de direito privado. 

Art. 11. É vedada a certificação de nível diverso do imediatamente subseqüente ao da 
autoridade certificadora, exceto nos casos de acordos de certificação lateral ou cruzada 
previamente aprovados pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil. 

Art. 12. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os 
documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. 

Art. 13. A todos é assegurado o direito de se comunicar com os órgãos públicos por meio 
eletrônico. 

Art. 14. A utilização de documento eletrônico para fins tributários atenderá, ainda, ao 
disposto no art. 100 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

Art. 15. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 28 de junho de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

José Gregori 

Pedro Parente 
 
 


