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“Mal principiou a encoivarar as primeiras 
linhas, tanta era a ambição de se contar, que 
a coisa pareceu até que ia. Com a mão 
empapada em sentimento, engatava uma 
frase atrás da outra, e mais por paixão e 
necessidade de dizer, do que por pachorra de 
inventar, se deixou ir nessa faina, forrando a 
desgraça de entusiasmo, afogado no 
redemunho de idéias e palavras que lhe 
arrebentava os anéis do coração. Mas assim 
que parou para se reler, entendeu que se 
afastava do caminho, e passou de contente a 
machucado, suando para se tornar raso e 
linheiro, vassalo da mais estrita verdade. [...] 
Mas parecia que se viciara na leitura de tanto 
descalabro e muita inventação, pois quanto 
mais se empinava em direiteza, caprichando 
em espremer e tornar enxutas as suas 
exatidões, mais era traído pelo chamado da 
rima, e a coisa saía desenxabida, desacertada 
pela pisada do tom. Negocinho invocado! 
Metido nesse rolo, parecia ter o dedo do 
diabo! Não eram esses lances falsos o que 
queria contar! Precisava era de termos que 
chamegassem de vida!” 

(Francisco J.C. Dantas, Os desvalidos) 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

RESUMO 

AMORIM, Fernando Sérgio Tenório. A autonomia da vontade nos contratos eletrônicos 
internacionais de consumo. 2006. f. 302. Dissertação de Mestrado – Centro de 
Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 

 

A regulação das relações jurídicas no ciberespaço deve desvincular-se dos 
conceitos tradicionais de territorialidade e de fronteiras, aplicáveis ao mundo físico, e 
buscar uma regulamentação efetivamente transnacional. As novas tecnologias de 
transmissão e difusão de dados e, em especial, a contratação eletrônica, exigem uma 
redefinição dos critérios de determinação da lei aplicável aos contratos internacionais. Os 
contratos efetuados na rede são contratos de massa, uma vez que as ofertas destinam-se 
ao grande público consumidor que tem acesso à Internet. Como a maior parte de tais 
relações contratuais caracteriza relações de consumo, a autonomia da vontade encontra a 
sua limitação no princípio da ordem pública, interna e internacional, e na existência de 
normas imperativas do direito interno. Nos contratos internacionais de consumo, a 
impossibilidade de escolha da lei aplicável atende aos critérios de ordem pública de cada 
ordem jurídica em particular, em razão da necessidade de se proteger o consumidor, 
vulnerável. O princípio da proteção do consumidor deve ser considerado um vetor, um 
“objeto”, que tem o seu conteúdo preenchido em cada ordenamento jurídico nacional, 
permitindo que as relações de consumo firmadas na rede sejam atraídas para esse “centro 
de gravidade” normativo. A atração da lei aplicável aos contratos de consumo, firmados na 
rede digital, para a ordem jurídica mais favorável ao consumidor, enseja uma reanálise do 
papel que o princípio da autonomia da vontade, cada vez mais mitigado, desempenha no 
direito interno e internacional. Inexiste uma diferença ontológica entre a vontade que 
conforma os negócios jurídicos virtuais e a vontade que se manifesta no mundo físico. As 
especificidades da contratação eletrônica pressupõem a adoção de regras específicas 
para a constituição do vínculo contratual, principalmente nas relações de consumo. A 
escolha da lei aplicável está cingida àquela mais favorável ao consumidor, restringindo o 
espectro de atuação da autonomia da vontade como elemento de conexão da lei que 
regulará os contratos eletrônicos de consumo.  

Palavras-chave: Direito Internacional Privado. Ciberespaço. Contratos eletrônicos. 
Autonomia da vontade. Proteção do consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

AMORIM, Fernando Sérgio Tenório. L'autonomie de la volonté dans les contrats 
électroniques internationaux de consommation. 2006. f. 302. Dissertation de Maîtrise – 
Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife. 

 

La règlementation des relations juridiques dans le cyberespace doit être libre des concepts 
traditionnels de territorialité et de frontières, applicables au monde physique, et chercher une 
réglementation transnationale. Les nouvelles technologies de transmission et diffusion de 
données et, en particulier, le contrat électronique, exigent une redéfinition des critères de 
détermination de la loi applicable aux contrats internationaux. Les contrats effectués en ligne 
sont des contrats de masse, vu que les offres se destinent au grand public consommateur 
qui a l’accès à l'Internet. Comme la plupart de telles relations contractuelles caractérise des 
relations de consommation, l'autonomie de la volonté est limitée par le principe de l'ordre 
public, interne et international, et par l'existence de normes impératives du droit interne. 
Dans les contrats internationaux de consommation, l'impossibilité de choix de la loi 
applicable doit observer les critères d'ordre public de chaque ordre juridique en particulier, en 
raison de la nécessité de protection du consommateur, vulnérable. Le principe de la 
protection du consommateur doit être considéré un vecteur, un « objet », qui a son contenu 
rempli dans chaque ordre juridique national, en permettant que les relations de 
consommation soient attirées par ce « centre de gravité » normatif. L'attraction de la loi 
applicable aux contrats de consommation conclus en ligne vers l'ordre juridique la plus 
favorable au consommateur, exige une réanalyse du rôle joué, dans le droit interne et 
international, par le principe de l'autonomie de la volonté, de plus en plus atténué. Il n’y a pas 
une différence ontologique entre la volonté qui conforme les affaires juridiques virtuelles et la 
volonté manifestée dans le monde physique. Les spécificités du contrat électronique 
présupposent l'adoption de règles spécifiques pour la constitution du lien contractuel, surtout 
dans les relations de consommation. Le choix de la loi applicable est ceint à la loi la plus 
favorable au consommateur, en restreignant le rôle de l'autonomie de la volonté comme un 
élément de connexion de la loi applicable aux contrats électroniques de consommation.  

Mots-clés: Droit International Privé. Ciberespace. Contrats électroniques. Autonomie de la 
volonté. Protection du consommateur. 
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“O cyberespaço. Uma al u ci n açã o 
con sen su al  v i v i d a d i ari amen t e por bi l h õ es 
d e operad ores au t ori z ad os,  em t od as as 
n açõ es,  por cri an ças apren d en d o al t os 
con cei t os mat emá t i cos... Uma 
represen t açã o g rá f i ca d e d ad os abst raí d os 
d os ban cos d e t od os os compu t ad ores d o 
si st ema h u man o. Uma compl ex i d ad e 
i mpen sá v el . L i n h as d e l u z  abran g en d o o 
n ã o-espaço d a men t e;  n ebu l osas e 
con st el açõ es i n f i n d á v ei s d e d ad os. C omo 
maré s d e l u z es d e ci d ad e...”  
( W i l l i am G i bson ,  N eu roman cer)  
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Quando o canadense Marshall McLuhan escreveu nos idos dos anos 60 

que o mundo estava se transformando numa aldeia global, certamente tinha em 

mente apenas a revolução provocada pelo desenvolvimento dos meios de 

comunicação eletrônica na segunda metade do século XX. A produção, emissão e 

circulação de mensagens em escala mundial ultrapassaria as fronteiras regionais, 

quebraria barreiras culturais e econômicas e lançaria as bases de uma nova 

cultura – no sentido que lhe foi dado por Edgar Morin1 – a cultura de massas. 

McLuhan talvez não esperasse, embora não se possa subestimar o 

alcance de suas então polêmicas previsões, que as mudanças se processassem 

num ritmo tão intenso. De fato, a aldeia global tornou-se real. Fronteiras 

econômicas foram abolidas, os muros do nacionalismo derrubados e, a despeito 

das resistências culturais, a massificação da informação produziu uma cultura 

média voltada para um homem médio, o anthropos universal. 

Em um mundo em que as fronteiras sócio-econômicas estão cada vez 

mais tênues e fluidas, não obstante as especificidades culturais de cada 

sociedade, as relações sociais exigem regras que pressuponham essa crescente 

internacionalização econômica e cultural. Qualquer que seja o nome dado a esse 

fenômeno de mudanças em escala planetária, regras hão de existir capazes de 

ordenar as relações sociais, econômicas, políticas e culturais de caráter 

internacional. O Direito funciona como o elemento ordenador dessa diversidade, e 

somente as normas jurídicas poderão regrar e regular satisfatoriamente as 

situações conectadas a mais de um sistema sócio-cultural, a mais de um 

ordenamento jurídico.  

                                            
1 MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. Vol. I, Neurose. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1990. 
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Esta dimensão plúrima do Direito em nível internacional, a diversidade 

de sistemas jurídicos, cada um a regrar os fatos sociais no âmbito de sua 

competência interna da forma que mais lhe convém, tem causado dificuldades no 

que tange à aplicação da norma jurídica às situações conectadas a dois ou mais 

ordenamentos jurídicos. E é no plano das relações econômicas e comerciais que o 

tema assume maior relevância. A necessidade de regras únicas para reger as 

relações econômicas internacionais, sobretudo no que concerne aos contratos 

internacionais, tem produzido alterações significativas no direito interno e 

convencionado. Regras que disciplinem a formação dos negócios jurídicos ou 

estipulem a uniformidade das normas materiais ou conflituais dos diversos 

sistemas jurídicos são o ponto de partida para qualquer tentativa de integração 

econômico-comercial.  

O problema assume uma dimensão mais significativa quando são 

consideradas as transformações que o desenvolvimento tecnológico dos meios de 

comunicação acarretou para a celebração de negócios jurídicos. Os contratos 

firmados por intermédio dos computadores e, mais ainda, a rede de relações que 

os indivíduos mantém com o auxílio dos recursos que a era digital proporciona, 

extrapolam as fronteiras estritamente nacionais, constituindo-se num espaço 

absolutamente novo e ainda em formação: o cyberspace, ciberespaço ou mundo 

virtual, dentre as suas inúmeras denominações. As transformações sociais 

provocadas por essa verdadeira revolução tecnológica da era da informação de 

massa, da qual a Internet e a world wide web são apenas uma das facetas, se por 

um lado antecipam uma realidade só prevista nas obras de ficção científica da 

primeira metade do século XX, por outro lado introduzem uma série de questões 

que não poderiam deixar de ser discutidas pelo direito: acesso seguro às 
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informações que circulam na rede, proteção à intimidade e à privacidade dos 

usuários, ocorrência de delitos virtuais, proteção dos direitos de autor, eficácia 

probatória dos negócios jurídicos celebrados por computador e/ou na Internet, 

determinação da lei aplicável aos contratos, proteção dos consumidores, 

competência jurisdicional, tributação do comércio eletrônico etc., são apenas 

alguns dos temas que têm sido discutidos por juristas do mundo inteiro.  

 No entanto, a regulamentação do mundo virtual esbarra na ausência de 

categorias jurídicas capazes de abarcar o fenômeno em toda a sua plenitude, e 

esta consiste na principal dificuldade enfrentada no tratamento jurídico das 

questões relativas ao ciberespaço.  A atualidade deste tema nasce evidentemente 

do fato de que a carta geográfica da economia mundial tem dado contornos nítidos 

a uma divisão da economia em blocos. Os efeitos dessa globalização se fazem 

sentir não mais em setores isolados e restritos à esfera econômica. Não é à toa 

que Peter F. Drucker2 elege a informação como a grande mola propulsora da 

economia no século XX.  

 Ora, o comércio internacional – e é o próprio Drucker que faz essa 

afirmação – tem deixado de ser exclusivamente um comércio de mercadorias para 

se constituir num comércio de serviços. Da mesma forma, a economia 

internacional tem se integrado progressivamente à economia interna, 

estabelecendo alianças para além das fronteiras nacionais. Quais as decorrências 

deste fato para o mundo inteiro? A integração econômica pressupõe uma 

integração jurídica, ambas são faces de uma mesma moeda. O comércio 

internacional, as relações contratuais, as obrigações conectadas a mais de um 

                                            
2 DRUCKER, Peter F. Administrando em tempos de grandes mudanças. São Paulo: Pioneira, 
1996. 
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ordenamento jurídico, não podem prescindir de uma uniformidade de regras. O 

problema é que a uniformidade absoluta não existe, e seria por demais utópico 

pretender a sua existência. O mínimo a fazer então é criar condições mínimas que 

possibilitem a aplicação de um dado sistema jurídico a um fato que possua 

conexão internacional. Ao direito internacional privado cumprirá realizar essa 

tarefa. 

Estudar a possibilidade de utilização do princípio da autonomia da 

vontade ou auto-regramento da vontade como elemento determinante da lei 

aplicável aos contratos eletrônicos internacionais de consumo. Eis aqui os 

objetivos desta pesquisa. A autonomia da vontade nos contratos internacionais já 

foi amplamente estudada pela doutrina, mas não são muitos os estudos que 

versam sobre a sua aplicação aos contratos eletrônicos, principalmente aos 

contratos eletrônicos de consumo. Desta forma, assumindo a pontinha de orgulho, 

o orgulho menor de que fala Gaston Bachelard3, o orgulho pelo mais simples que 

rejeita trabalhos por demais abrangentes, esta pesquisa limitar-se-á a analisar a 

possibilidade de adoção do princípio da autonomia da vontade nos contratos 

eletrônicos internacionais de consumo. E apenas a essa espécie de contratos. 

Assim procedendo, estará dimensionando as suas próprias pretensões e adotando 

para si um padrão aceitável de exeqüibilidade. 

Como coadunar então a diversidade legislativa, no âmbito dos vários 

ordenamentos jurídicos, com as exigências e incertezas do comércio eletrônico? 

Como possibilitar a definição de critérios objetivos de determinação da lei aplicável 

aos contratos eletrônicos de consumo? É possível considerar o ciberespaço um 

ambiente autônomo e, por isso, pouco propício à aplicação dos conceitos jurídicos 
                                            
3 BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
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tradicionais? São estas questões que importa analisar. Em especial as normas de 

direito interno e de direito convencionado que, em matéria de contratos eletrônicos 

internacionais de consumo, versam sobre a autonomia ou auto-regramento da 

vontade como elemento determinador da lei aplicável a essas relações negociais.  

Certo é que o comércio eletrônico engendra problemas muito mais 

amplos e complexos. Sendo os contratos eletrônicos – ou cibercontratos, como 

preferem alguns – espécies de negócio jurídico que em regra caracterizam 

relações de consumo, a aplicação de normas imperativas, protetoras dos 

consumidores, qualquer que seja a localização geográfica destes, constitui-se 

antes numa exigência. No entanto, o comércio eletrônico deve proporcionar não 

apenas proteção para o consumidor, como também possibilitar aos fornecedores 

de produtos e serviços uma margem mínima de segurança nos negócios jurídicos 

celebrados na rede. A utilização do princípio da autonomia da vontade na 

determinação da lei aplicável aos contatos de consumo firmados por computador 

poderia constituir-se numa solução para tais problemas, uma vez que a escolha da 

lei aplicável a tais contratos seria capaz de adequá-los à lei mais benéfica tanto 

para os fornecedores quanto, sobretudo, para os consumidores. Alguns obstáculos 

devem, contudo, ser transpostos.  

Em primeiro lugar, sendo os contratos de consumo firmados por 

computadores e/ou pela Internet contratos de adesão, tais contratos aderem a 

condições gerais, previamente estabelecidas, fato que impediria a escolha 

unilateral da lei aplicável. Em segundo lugar, as relações de consumo exigem a 

aplicação do princípio de proteção da parte vulnerável, o consumidor. Este trabalho 

tem como ponto de partida três problemas específicos: a) Como coadunar as 

inúmeras divergências doutrinárias e legislativas em relação à adoção da 
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autonomia da vontade como elemento de conexão para os contratos eletrônicos 

internacionais de consumo? b) Poderá o proponente, considerando o caráter 

adesivo dos contratos eletrônicos de consumo, em especial os contratos firmados 

entre ausentes por meios eletrônicos como a Internet, invocar o princípio da 

autonomia da vontade para determinar-lhes unilateralmente a lei aplicável? c) No 

Brasil, é possível a adoção de norma estrangeira reguladora dos contratos de 

consumo, ainda que contrária ao disposto  no Código de Defesa do Consumidor?   

A resposta a essas questões não poderá prescindir de uma investigação 

prévia sobre as características do ambiente no qual se realiza a contratação 

eletrônica. A definição de ciberespaço e a análise de sua interferência na dimensão 

espaço-temporal dos contratos eletrônicos será efetuada no primeiro capítulo deste 

trabalho. Essa digressão filosófica justifica-se pela necessidade de preenchimento 

de uma lacuna nos estudos sobre as relações jurídicas firmadas na Internet. Não 

raro se tenta transpor para o ciberespaço as regras jurídicas do mundo físico, num 

flagrante equívoco. Tal equívoco é provocado pela oposição que muitos efetuam 

entre o real e o virtual e pela concepção, advinda do senso comum, de que o 

ciberespaço consiste num ambiente geograficamente delimitado, estando sujeito às 

mesmas regras do ambiente físico. 

A atração da lei aplicável aos contratos de consumo, firmados na rede 

digital, para a ordem jurídica mais favorável ao consumidor, enseja uma reanálise 

do papel que o princípio da autonomia da vontade, cada vez mais mitigado, 

desempenha no direito interno e no direito internacional privado. Existiria uma 

diferença ontológica entre a vontade que conforma os negócios jurídicos virtuais e 

a vontade que se manifesta no mundo físico? Ao segundo capítulo deste trabalho 

caberá fornecer uma resposta a essa indagação. O papel da vontade na formação 
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dos negócios jurídicos será então analisado a partir da perspectiva do direito 

interno, observando-se em especial as restrições que a autonomia da vontade tem 

sofrido em razão da intervenção cada vez maior do Estado no domínio econômico 

e da socialização do contrato.  

A crise da autonomia da vontade no direito civil reverberou no direito 

internacional privado. Embora a idéia de autonomia da vontade tenha inicialmente 

existido no direito interno, em especial no direito civil, ao materializar nos negócios 

jurídicos os princípios filosóficos que justificavam a atuação do arbítrio individual 

como expressão máxima da liberdade, é a sua incorporação na doutrina 

internacionalista que permitirá o resgate, pelos civilistas, da autonomia da vontade 

como fonte criadora de normas. O estudo da adoção da autonomia da vontade 

como critério de determinação da lei aplicável aos contratos internacionais será 

objeto do terceiro capítulo do trabalho. 

Como proceder à qualificação dos contratos eletrônicos internacionais?  

A definição de contrato internacional baseada no critério de fluxo de bens e 

serviços entre fronteiras mostra-se inadequada e insuficiente para a caracterização 

dos contratos eletrônicos “internacionais”. Como não há fronteiras no ciberespaço, 

o recurso às ficções e presunções jurídicas ou a elementos alternativos de 

qualificação será a única opção para os legisladores nacionais ou internacionais. 

Na ausência de regras específicas para o ciberespaço, a vontade poderá 

livremente atuar. 

Como encontrar no ciberespaço elementos capazes de propiciar a 

caracterização da internacionalidade do contrato eletrônico de consumo? A 

qualificação dos fatos e das relações jurídicas pela lex fori torna-se inviável quando 

aplicada às relações jurídicas firmadas no ciberespaço, uma vez que pressupõe 
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sempre uma referência a determinada ordem jurídica em particular, circunscrita a 

um território geograficamente determinado. Mas não se podem estabelecer 

vínculos territoriais em um ambiente virtual. Os elementos de conexão tradicionais, 

aplicáveis aos contratos internacionais, e o princípio da proteção do consumidor 

como fator de atração da lei mais favorável ao consumidor, nos contratos 

internacionais de consumo, constituirão o núcleo do capítulo quatro.  

Tais indagações serão em seguida transpostas para as relações 

contratuais de consumo concluídas na rede mundial de computadores. Se a 

escolha da lei aplicável está cingida àquela mais favorável ao consumidor, nos 

contratos eletrônicos de consumo haveria ainda a possibilidade de escolha da lei 

aplicável?  A resposta a essa questão será fornecida no quinto último capítulo 

desta pesquisa. Os problemas aqui propostos funcionam como um norte, um 

indicador do que se pretende investigar. Como não se pode, ou pelo menos como 

não se deve, quando se adota uma metodologia dedutiva, falar em hipóteses de 

pesquisa, em si mesmas ínsitas na formulação do problema e sendo deste uma 

decorrência lógica, este trabalho orientar-se-á numa tentativa de demonstração 

dos problemas formulados, buscando com isso fugir à cegueira das hipóteses, 

risco tão comum nos estudos que usam método indutivo. 

Com efeito, a determinação da lei aplicável aos contratos eletrônicos 

internacionais de consumo é objeto das mais diversas teorias no âmbito do direito 

interno e internacional. Tais modelos teóricos, reflexo do pensamento doutrinário 

que vigora em cada sistema jurídico em particular, devem, pois, ser analisados e 

submetidos à verificação a partir da sua confrontação com a realidade. Ocorre que 

na ciência do direito não se pode pretender atingir verdades absolutas, uma vez 

que cada ordenamento jurídico edifica o seu próprio sistema normativo interno de 
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acordo com as suas especificidades sócio-culturais. Tem-se assim um conjunto de 

teorias que remetem a uma visão particular do sistema jurídico sob o qual foram 

erigidas, numa diversidade que resta evidenciada em nível interno - e aqui se faz 

referência às inúmeras dissensões doutrinárias internas - e em nível internacional -

decorrente da pluralidade de sistemas jurídicos. 

As indeterminações das questões relativas ao ciberespaço introduzem 

no seio da ciência jurídica a incômoda obrigação de ter de lidar com a diversidade 

de ordenamentos jurídicos. Trata-se, portanto, de desenvolver uma concepção 

integrada do Direito, em termos da vigência ou obrigatoriedade formal dos preceitos 

jurídicos, da efetiva eficácia ou correspondência social ao seu conteúdo e, por fim, 

ao seu fundamento ou dimensão axiológica. É da articulação dessas três 

dimensões, ou antes, da sua relação calcada numa dialética da 

complementaridade, que se tentará extrair um modelo teórico capaz de fundar e 

melhor explicar a natureza das normas aplicáveis ao ciberespaço.  

Com efeito, sendo tais normas de natureza interna, tal constatação 

traz à tona a clássica discussão acerca da possibilidade de se aplicar as normas de 

um sistema jurídico alienígena, cuja abrangência estaria restrita apenas aos seus 

limites internos, a um fato ocorrido em um outro ordenamento jurídico, tão somente 

por ter este fato conexão internacional.  Tais problemas de cunho epistemológico 

envolvem, é claro, questões metodológicas ou, para ser mais claro, questões que 

dizem respeito à metodologia de pesquisa. Far-se-á, pois, um esforço de 

demonstração das teorias analisadas, e para tanto o método dedutivo resulta no 

mais adequado, recorrendo-se, quando necessário, ao estudo do direito 

comparado. 
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Convém ressaltar, no entanto, que o estudo das relações jurídicas 

firmadas no ciberespaço está à mercê de um novo componente das sociedades 

contemporâneas com o qual o direito tem de lidar e para o qual talvez não forneça 

respostas satisfatórias: a velocidade das transformações tecnológicas. Nos quase 

dois anos em que esta pesquisa se desenvolveu, entre abril de 2004 e janeiro de 

2006, o desenvolvimento da tecnologia de transmissão de dados mudou a forma 

como as pessoas têm se relacionado na Internet. A ampliação dos recursos 

disponíveis na rede, como a melhoria dos meios de transmissão de dados, de 

arquivos de mídia e a popularização das videoconferências, por exemplo, ensejará 

em breve uma alteração das normas existentes, com o fito de adequá-las à nova 

realidade tecnológica. Em razão disso, a pesquisa jurídica sempre estará a um 

passo do que efetivamente acontece na rede mundial de computadores. 

As conclusões deste trabalho foram talhadas, no entanto, ao longo de 

um período um pouco mais longo. A participação nos cursos de verão da Academia 

de Direito Internacional da Haia, em 2000 e 2001, o tempo despendido como 

pesquisador na Corte Permanente de Arbitragem Internacional em 2002 e, mais 

recentemente, a participação no Centre d’Études et Recherches da Academia de 

Direito Internacional da Haia, em 2005, ajudaram a forjar uma compreensão de que 

o direito internacional privado deve enfrentar os desafios da sociedade da 

informação. Para tanto, os recursos bibliográficos disponíveis na biblioteca do 

Peace Palace foram inestimáveis. Espera-se que esta pesquisa seja apenas o 

ponto de partida para reflexões futuras. 
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1. O DESERTO DO REAL: ELEMENTOS PARA UMA 
FILOSOFIA DO CIBERESPAÇO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoje a abstração já não é a do mapa, do 
duplo, do espelho ou do conceito. A 
simulação já não é a simulação de um 
território, de um ser referencial, de uma 
substância. É a geração pelos modelos de um 
real sem origem nem realidade; hiper-real. O 
território já não precede o mapa, nem lhe 
sobrevive. [...] É o real e não o mapa, cujos 
vestígios subsistem aqui e ali, nos desertos 
que já não são os do Império, mas o nosso. O 
deserto do próprio real”. 

(Jean Baudrillard, Simulacros e Simulações). 
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O crescimento exponencial do ciberespaço e as transformações 

oriundas da cibercultura instauram uma nova relação com o saber. Da cultura de 

massas para a cibercultura. Da visão etnocêntrica do mundo para a constituição da 

sociedade em rede. Da uniformização de sentido para um universal sem totalidade. 

A cibercultura impõe às sociedades a necessidade de se pensar a diferença, a 

alteridade. Pensar essa alteridade exige uma consciência dos limites, que por sua 

vez estão fundados na idéia de identidade. Mas a cibercultura não admite a 

constituição de uma identidade única. O saber em fluxo difunde-se num espaço 

ubíquo e desterritorializado. Todos os pontos do ciberespaço podem ser acessados 

de qualquer ponto do planeta – ou mesmo de fora dele! A aldeia tornou-se, de fato, 

global. 

 

1.1. A natureza do ciberespaço: ubiqüidade, interatividade e 

desmaterialização. 

 

O caráter ubiqüitário do ciberespaço exige ao menos uma reflexão que 

contemple as suas múltiplas facetas. A world wide web é um fluxo. E assim deve 

ser pensada.  O ciberespaço gerou uma virtualização das relações humanas. 

Mundo virtual, relações virtuais, empresas virtuais, comércio virtual, direito virtual, 

democracia virtual são expressões comumente utilizadas, nem sempre com o 

sentido mais adequado. Como conseqüência, a investigação sobre a virtualização 

tem por característica a descrição de um modo de ser específico e particular do 

fenômeno.  
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O ciberespaço, nesse sentido, não deve ser confundido com a infra-

estrutura técnica de comunicações que lhe serve de suporte. Tampouco se deve 

confundir a interconexão de computadores com o resultado de um tipo particular de 

relações entre as pessoas. O ciberespaço consiste, dessa forma, numa maneira de 

utilizar as infra-estruturas tecnológicas existentes, por mais díspares e imperfeitas 

que sejam. Cabos, fibras óticas, linhas telefônicas, satélites, softwares e protocolos 

de comunicação constituem a auto-estrada eletrônica. Mas essa infovia não 

caracteriza, ela própria, o ciberespaço. 

Interconectada, qualquer máquina poderá receber dados e responder às 

informações recebidas. A interconexão provoca uma importante alteração 

topológica. As noções de canais e de rede são substituídas por uma sensação de 

espaço envolvente. A informação não mais se origina de um ponto 

geograficamente identificado, o acesso a dados não mais se perfaz com a conexão 

a uma rede, pública ou privada. Os veículos de informação não mais estão 

localizados no espaço, mas todo o espaço se tornaria uma espécie de canal 

interativo.  

A interconexão teceria um universal por contato. Esse contato 

possibilitaria aos indivíduos a participação em um processo de integração, de 

cooperação e de trocas que independe da localização geográfica ou da filiação 

institucional. As comunidades virtuais apóiam-se na interconexão. Reunidos a partir 

de interesses comuns, os indivíduos organizam-se em comunidades, criam regras 

próprias de convivência, estatuem preceitos morais de conduta e de 

comportamento, partilham informações e transformam substancialmente suas 

relações no mundo “físico”.  



 
 
 

 

26 

Ao contrário do que muitos pensam, as relações virtuais não substituem 

as relações no mundo físico. Essa ótica da substituição resulta num dos principais 

equívocos das críticas efetuadas ao ciberespaço. Assim como o telefone não 

reduziu os encontros entre as pessoas, as comunidades virtuais não substituem as 

interações e os contatos pessoais. Um laço social é edificado. No entanto, as 

bases dessa edificação não são mais um território delimitado, as relações 

institucionais ou as relações de poder. As comunidades virtuais edificam-se sobre 

os interesses comuns, o jogo, as possibilidades de cooperação e de aprendizagem 

coletiva. 

Universalidade e totalização são dois “operadores sociais” ou “máquinas 

abstratas” cuja relação é dissolvida e desconstituída pelo ciberespaço. Este leva os 

indivíduos a uma situação semelhante à existente antes da invenção da escrita, 

mas com o diferencial de que agora os agentes do processo de comunicação 

podem compartilhar o mesmo contexto ou, para fazer uso de uma expressão 

própria do ciberespaço, o mesmo hipertexto vivo. Assim ocorre porque as 

interconexões, o dinamismo das memórias on-line, permitem que qualquer 

mensagem encontrada esteja conectada a uma outra mensagem. Não importa qual 

seja o texto, este será apenas um fragmento, uma pequena parcela de um imenso 

oceano informacional no qual todas as mensagens estão conectadas, todos os 

conteúdos são partilhados. No ciberespaço, em razão da colocação em rede de 

todas as máquinas (em especial os computadores, pessoais ou não) do planeta, 

não existem mensagens fora de contexto, separadas de uma comunidade ativa.  

“Virtualmente, todas as mensagens encontram-se mergulhadas em um banho 
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comunicacional fervilhante de vida, incluindo as próprias pessoas, do qual o 

ciberespaço surge, progressivamente, como o coração”, afirma Pierre Lévy.4   

Esse espaço de interconexão é essencialmente aberto e animado pela 

comunicação transversal, caótica, fractal.  Nele, não se pode falar em fechamento 

de sentido, uma vez que os atores da comunicação não mais encontram 

dificuldade de compartilhamento do mesmo contexto. Um novo universal surge 

desse processo, mas um universal que não se reduz ao planetário, este último 

decorrente da superação das fronteiras geográficas que o crescimento da infra-

estrutura de informação proporciona.  

Nesse sentido, embora tenha algo de planetário e global, o universal da 

cibercultura constitui uma identificação fundamental e indissociável com a idéia de 

humanidade. Esse é o universal por contato, que decorre da interação e integração 

que se efetua no ciberespaço. Partilhar esse universo comunicacional e 

informacional é antes um direito fundamental de toda a humanidade. 

Paradoxalmente, a reflexão efetuada sobre o ciberespaço e a cibercultura, e 

mesmo a análise das relações jurídicas que os indivíduos mantêm na rede, 

considera apenas uma de suas dimensões. Como constata Pierre Lévy, “o 

ciberespaço não engendra uma cultura do universal porque de fato está em toda 

parte, e sim porque sua forma ou sua idéia implicam de direito o conjunto dos 

seres humanos”.5   

Um universal sem totalidade. E quanto mais universal, menos 

totalizável. Eis a essência da cibercultura –  embora a busca de essências seja, em 

si mesma, uma forma de totalização! A cibercultura não permite o fechamento de 

                                            
4 LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999, p. 118. 
5 Ibid., p. 119. 
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sentido tão característico das culturas ditas “tradicionais”. Retomando o conceito de 

cultura como um fenômeno discursivo, observa-se que essa definição de cultura 

presta-se muito bem para a análise das relações entre os diversos campos e sub-

campos culturais. Mas a constituição da sociedade informacional e, mais ainda, a 

constituição do ciberespaço, proporcionaram uma mudança significativa.  

Ao tempo em que se apóia nos textos das diversas culturas, a 

cibercultura abre a possibilidade de uma interconexão infinita entre os sujeitos, 

atores do processo comunicacional. A idéia de universal pelo contato faz os seres 

humanos partilharem os mesmos contextos comunicacionais, não mais em razão 

de uma redução do sentido, de uma universalização de significados culturais que 

permitiriam a compreensão mútua, mas sobretudo em virtude de uma abertura para 

o devir, da possibilidade de interconexão. A cada nova conexão, a cada nova 

informação posta na rede, uma gama de possibilidades é aberta. A identidade de 

sentido, buscada pelos sistemas culturais, perde a razão de sua existência com a 

cibercultura. 

Normalmente tem-se uma análise da passagem do possível ao real e do 

virtual ao atual. Poucos são os filósofos, dentre os quais Pierre Lévy, que se 

preocupam com a análise inversa do processo. Rejeitando a visão um tanto 

pessimista dos detratores da virtualização, Lévy procura compreender o próprio 

processo de virtualização. Como se dá a passagem do atual para o virtual?  Em 

que consiste esse movimento que cria a “heterogênese” do humano?   

As implicações filosóficas dessa postura mais otimista são importantes. 

Em primeiro lugar, afasta-se uma visão catastrofista de que a desestabilização 

provocada pelo ciberespaço seria ruim para a humanidade, sobretudo para a 

parcela da humanidade que não tem acesso à rede mundial de computadores. Em 
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segundo lugar, desenvolve-se a consciência de que, embora a digitalização das 

mensagens e a extensão do ciberespaço desempenhem um papel relevante para 

as transformações em curso, tais mudanças aparentam ser muito mais amplas do 

que a informatização. O processo de virtualização provocado pela interconexão em 

rede demarca uma alteração cultural fundamental e exprime uma busca da 

hominização. 

O impacto social das novas tecnologias pode ser encarado com 

otimismo ou pessimismo, dependendo do olhar que sobre elas seja lançado. Uma 

técnica não é nem boa, nem má, e tampouco será neutra. Mas não é possível 

aferir objetivamente quais os impactos de uma tecnologia sobre os coletivos 

humanos. Imaginar que os indivíduos terão livre acesso às técnicas e que estas 

estarão disponíveis para todos é uma ilusão.  

Desta forma, o importante não será avaliar os impactos de uma dada 

tecnologia, mas refletir sobre as possibilidades de sua utilização e formular projetos 

capazes de explorar as suas virtualidades. O fato é que quanto mais rápida a 

mutação tecnológica, mais a técnica parece ser estranha ao indivíduo. Cada nova 

técnica é na verdade fruto de uma atividade multiforme dos grupos humanos, que 

sobre eles se volta. Como bem ilustra Pierre Lévy:  
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Aquilo que identificamos, de forma grosseira, como ‘novas 
tecnologias’ recobre na verdade a atividade multiforme de grupos 
humanos, um devir coletivo complexo que se cristaliza sobretudo em 
volta de objetos materiais, de programas de computador e de 
dispositivos de comunicação. É o processo social em toda sua 
opacidade, é a atividade dos outros, que retorna para o indivíduo sob 
a máscara estrangeira, inumana, da técnica. Quando os ‘impactos’ 
são negativos, seria preciso na verdade incriminar a organização do 
trabalho ou as relações de dominação, ou ainda, a indeslindável 
complexidade dos fenômenos sociais.[...] Quando os ‘impactos’ são 
tidos como positivos, evidentemente a técnica não é responsável 
pelo sucesso, mas sim aqueles que conceberam, executaram e 
usaram determinados instrumentos. Neste caso, a qualidade do 
processo de apropriação (ou seja, no fundo, a qualidade das 
relações humanas) em geral é mais importante do que as 
particularidades sistêmicas das ferramentas supondo que os dois 
aspectos sejam separáveis. 6 

 

Com efeito, nenhum dos atores institucionais, os Estados ou as 

empresas, planejou de maneira deliberada o surgimento das interfaces de 

comunicação, das redes BBS (Bulletin Board System), dos hipertextos, da 

criptografia, da informática pessoal ou da world wide web,7 embora todos eles 

desejassem exercer algum tipo de controle sobre essas tecnologias. Como afirma 

Manuel Castells: 

A questão não é se um sistema de multimídia será desenvolvido (ele 
será), mas quando, como e sob quais condições nos diferentes 
países, porque o significado cultural do sistema será profundamente 
modificado pelas características do momento e pela forma da 
trajetória tecnológica. [...] Assim, apesar de todos os esforços para 
regular, privatizar e comercializar a Internet e seus sistemas 
tributários, as redes de CMC [Comunicação Mediada por 
Computador], dentro e fora da Internet têm como características: 
penetrabilidade, descentralização multifacetada e flexibilidade. 
Alastram-se como colônias de microorganismos. Cada vez mais 
refletirão interesses comerciais à medida que estenderem a lógica 
controladora das maiores organizações públicas e privadas para toda 
a esfera da comunicação.8 

                                            
6 LÉVY, Pierre. 1999, p. 26. 
7 Ibid., p. 27. 
8 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. A era da informação: economia, sociedade e cultura. 
vol. 1. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 442 e 453. 
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Os coletivos humanos estarão mais aptos para a apropriação das 

tecnologias que criam o ciberespaço quanto mais se desenvolver a inteligência 

coletiva, embora isso não signifique a possibilidade de que algum dos atores 

institucionais possa sobre elas exercer algum controle. O ciberespaço funciona, 

portanto, como o suporte da inteligência coletiva ao tempo em que se constitui no 

pressuposto do seu desenvolvimento, num processo denominado por Pierre Lévy 

de retroação positiva, ou automanutenção da revolução das redes digitais.  

Ancorado nas mudanças tecnológicas da segunda metade do século 

XX, o ciberespaço atua como um dos instrumentos da inteligência coletiva, embora 

não seja possível afirmar que entre ambos exista uma relação de causalidade. O 

crescimento do ciberespaço não acarretará inevitavelmente o crescimento da 

inteligência coletiva, no entanto, o aspecto emancipador desta última pode se 

constituir num remédio eficaz para a desestabilização que as mudanças técnicas 

podem provocar. Ao tempo em que acelera as mutações tecnológicas e exige dos 

indivíduos uma participação mais ativa na cibercultura, sob pena de exclusão dos 

que não estão aptos para se apropriar dos seus conteúdos, o ciberespaço também 

põe à disposição de todos, com a inteligência coletiva, os conhecimentos 

necessários para essa apropriação. A inteligência coletiva seria ao mesmo tempo 

um veneno para os que não participam da cibercultura e um remédio para os que 

pretendem mergulhar no oceano informacional e se deixar levar por suas 

correntes. Seu território, no entanto, constitui-se num espaço de fluxos: a matrix.  
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1.2. O ser na rede: virtualização e atualização. 

 

 

O virtual não se opõe ao real. O virtual opõe-se ao atual. Esse é o 

axioma básico da virtualização. Contrariando esse axioma, o senso comum insiste 

em opor o virtual ao real. A palavra virtual é comumente empregada para significar 

a ausência de realidade. Em termos de senso comum, pode-se até mesmo aceitar 

essa oposição, e não seria equivocado afirmar que ela teria uma razão de ser 

mesmo em termos filosóficos. Mas a distinção entre real e virtual não tem força 

suficiente para fundar uma teoria geral da virtualização. O virtual não tem na ilusão 

ou na desrealização o seu contrário. A virtualização opõe-se à atualização – 

embora não se trate efetivamente de uma oposição! O real opõe-se ao possível. 

Essa distinção é significativa para a constituição de uma filosofia do 

ciberespaço. Ao real, tangível e materialmente identificável, corresponde o 

possível. Este nada mais é senão um real latente, fantasmático. O possível 

apresenta em potência todas as características do real, faltando-lhe apenas 

existência. Desta forma, a realização de um possível não constitui uma atividade 

criadora, uma vez que apenas torna real o que já estava latente.  

O virtual, por seu turno, “é como o complexo problemático, o nó de 

tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, um 

objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolução: a 

atualização”.9 Pierre Lévy atenta para o fato de que, ao tempo em que carrega e 

produz suas virtualidades, a entidade, o ser, é também constituída pelo virtual. O 

problema da semente, por exemplo, é tornar-se árvore. A semente “é” esse 

                                            
9 LÉVY, Pierre. O que é o virtual. São Paulo: Editora 34, 1999a, p. 16. 
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problema, embora não seja apenas isso. A semente sabe exatamente como deve 

ser uma árvore, mas terá de inventá-la, co-produzi-la, a partir das circunstâncias 

que encontrar. “As virtualidades inerentes a um ser, sua problemática, o nó de 

tensões, de coerções e de projetos que o animam, as questões que o movem, são 

uma parte essencial de sua determinação”.10 A atualização seria, dessa forma, uma 

solução para um problema. Uma solução que não estava contida no enunciado 

desse problema. O processo de atualização é definido como um ato de criação, de 

inventividade. Enquanto o real se assemelha ao possível, o atual em nada se 

assemelha ao virtual, mas fornece-lhe uma resposta. 

Diversamente da atualização e da realização, esta última sendo a 

ocorrência de um estado pré-definido; aquela, a invenção de uma solução exigida 

por um complexo problemático, a virtualização constitui uma dinâmica.  Uma 

passagem do atual ao virtual, numa elevação de potência. A virtualização passa de 

uma solução dada a um outro problema, aumentando o grau de liberdade e 

transformando uma atualidade em caso singular de uma problemática mais geral. A 

virtualização consiste no movimento inverso da atualização. Esse movimento não 

se confunde com a desrealização, sendo uma mutação de identidade do objeto 

considerado, que busca a redefinição de uma atualidade de partida como resposta 

a uma questão anteriormente formulada. 

                                            
10 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 16. 
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A virtualização não é uma desrealização (a transformação de uma 
realidade num conjunto de possíveis), mas uma mutação de 
identidade, um deslocamento do centro de gravidade ontológico do 
objeto considerado: em vez de se definir principalmente por sua 
atualidade (uma ‘solução’), a entidade passa a encontrar sua 
consistência essencial num campo problemático. Virtualizar uma 
entidade qualquer consiste em descobrir uma questão geral à qual 
ela se relaciona, em fazer mutar a entidade em relação a essa 
interrogação e em redefinir a atualidade de partida como resposta a 
uma questão particular.11  

 

Dois exemplos significativos desse processo. A montante, a criação de 

um programa de computador, caracteriza-se pelo enfretamento de um problema 

determinado, cabendo aos programadores a definição das soluções para tal 

problema, atualizando-o. A jusante, a utilização do programa, desqualifica certas 

situações, fazendo emergir outros funcionamentos ou mesmo instaurando novas 

formas de utilização do programa, inicialmente não previstas. O programa contém 

assim uma virtualidade de mudança que é atualizada de maneira inventiva. O 

aperfeiçoamento em rede de certos programas, a exemplo do que ocorre com os 

softwares de código aberto, os fóruns e grupos de discussão, a troca de soluções 

inventivas para os problemas que a utilização desses programas pode acarretar, 

constituem a dinâmica irreversível da virtualização/atualização/virtualização.   

A virtualização das empresas é um outro exemplo dessa passagem do 

atual ao virtual. A empresa clássica reúne seus empregados em um mesmo prédio 

e estrutura suas funções em um conjunto de departamentos fisicamente 

delimitados. Cada empregado tem o seu ambiente físico de trabalho especificado, 

uma carga horária pré-definida e um controle de ponto que fixa os horários de 

entrada e saída. A empresa virtual, por seu turno, substitui a presença física dos 

                                            
11 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 17. 
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seus trabalhadores em local determinado pela participação numa rede de 

comunicação eletrônica.  

A interação entre os diversos setores da empresa rompe a coordenadas 

espaço-temporais do trabalho, transformando-as em um problema a ser 

constantemente repensado e não em uma solução estável.12 Na empresa clássica, 

o trabalhador tem a sua estação de trabalho, o seu espaço geograficamente 

delimitado. Na empresa virtual, o empregado compartilha com os demais 

trabalhadores os recursos, materiais ou imateriais, de que a empresa dispõe. 

Esse compartilhar transforma de maneira significativa a relação entre o 

espaço público de exercício da atividade laboral e o espaço privado do domicílio do 

trabalhador. A telepresença transforma esses espaços, convertendo-os num 

continuum em que os limites não mais são nítidos. Tempo e lugares se misturam. 

Confundem-se as noções de espaço público e privado.  Esse é o “efeito Moebius”, 

assim denominado por Pierre Lévy e Jean-Louis Blaquier: 

[é] inerente às novas velocidades atingidas pela troca de bens e 
mensagens. Este último se declina segundo vários registros 
(econômico, social, cultural, existencial...). Os pontos de passagem 
entre o interior e o exterior, o exterior e o interior, tornam-se 
dialeticamente reversíveis: a relação entre o público e o privado, o 
próprio e o comum, o subjetivo e o objetivo, o mapa e o território, o 
nome e o autor. 13 

 

A empresa virtual desconstrói, portanto, as dimensões tradicionais de 

tempo e espaço, imergindo o trabalhador em um universo relacional 
                                            
12 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 18. 
13 “inhérent aux nouvelles vitesses atteintes dans l’échange des biens et des messages. Ce dernier se 
décline selon plusieurs registres (économique, social, culturel, existentiel...). Les points de passage 
entre l’intérieur et l’extérieur, l’extérieur et l’intérieur deviennent dialectiquement réversibles:  le rapport 
entre le privé et public, le propre et le commun, le subjectif et l’objectif, la carte et le territoire, le nom 
et l’auteur.”  (Tradução nossa). BLAQUIER, Jean-Louis. Internet e psichanalyse. Internet au mirroir 
des philosophes: la libération de l’intelligeance collective. Disponível em: 
<http://www.philagora.net/philo-fac/blaquie1.htm>. Acesso em: 19 abr. 2005. 
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desterritorializado e livre das amarras temporais. O mercado virtualiza-se. A 

telepresença transforma a presença física exigida na empresa tradicional em 

presença ubíqua, virtualizando o corpo. Essa virtualização será sempre 

heterogênese, não devendo ser confundida com seu contrário, a alienação. Esta 

última consiste numa redução à coisa, reificação. Como sentencia Pierre Lévy:  

“As coisas só têm limites claros no real. A virtualização, passagem à 
problemática, deslocamento do ser para a questão, é algo que 
necessariamente põe em causa a identidade clássica, pensamento 
apoiado em definições, determinações, exclusões, inclusões e 
terceiros excluídos”.14 

 

A virtualização do corpo cria, dessa forma, uma heterogênese do 

humano. Os conceitos de presença física e presença jurídica, tão caros ao direito e 

tão importantes para a determinação do momento da contratação e, sobretudo, 

para a determinação da lei aplicável aos contratos internacionais – segundo as 

normas de direito internacional privado brasileiras –  devem ser repensados e 

relativizados. O que significa estar presente, quando se “está” em rede? O corpo, 

virtualizado, extrapola as fronteiras e limites do universo físico. O olhar alcança os 

objetos antes inatingíveis. A realidade virtual permite o toque, a experiência 

sensível de objetos intangíveis. A experiência virtual, repleta de sensações, 

precede o contato físico com o objeto e deste pode prescindir.  

 

 

 

 

                                            
14 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 25. 
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1.2.1 A virtualização do corpo e a virtualização do mercado. 

 

A virtualização do corpo corresponde a um movimento de alteração 

dos metabolismos individuais, a uma nova etapa da aventura da autocriação que 

sustenta a espécie humana. O conceito de hipercorpo é importante para que sejam 

discutidas nos capítulos seguintes as relações entre presença física e presença 

jurídica na formação do vínculo contratual eletrônico. Virtualizado, o corpo humano 

estende o espectro de sua atuação e percepção sensorial para além das limitações 

puramente orgânicas. Os equipamentos médicos permitem a visualização do que 

antes estava oculto. O corpo é reconstruído. Enxertos, próteses, cirurgias plásticas 

o remodelam, ao tempo em que os medicamentos produzidos pela indústria 

farmacêutica de certa forma socializam performances que antes eram inteiramente 

privadas.15 A alteração dos metabolismos individuais por meio dos fármacos cria 

uma experiência coletiva, externalizada e externalizável, da vida psíquica. O 

controle dos afetos, das funções somáticas, cada vez mais interessa ao hipercorpo 

vivo, que se estende por um continuum espaço-temporal no qual as sensações 

podem ser coletivamente partilhadas. 

A cultura de massas criou o homem televisual. O desenvolvimento 

tecnológico dos meios de comunicação virtualizou os sentidos. O consumo estético, 

a participação nos mecanismos de projeção e identificação dos conteúdos da 

cultura de massas, potencializou-se no ciberespaço. A função somática da 

percepção é de tal forma externalizada pelos meios de comunicação que finda por 

permitir uma participação coletiva na apreensão/consumo da obra cultural. O 

                                            
15 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 28. 
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telefone, as câmeras de televisão, as máquinas fotográficas digitais, as webcams, 

os browsers de navegação na Internet, os programas de comunicação on line, os 

chats ou salas de bate-papo em tempo real, permitem aos indivíduos vivenciar a 

experiência sensorial de outras pessoas, transformando-se numa extensão coletiva 

dos sentidos humanos. Essa integração de diversas modalidades perceptivas 

possibilita também um movimento correlato: a projeção. O corpo projeta-se no 

mundo. Virtualizam-se imagem e ação. Esta última graças às máquinas, às redes 

de transportes e à técnica. Aquela, em razão da telepresença. 

O corpo pode ter sua imagem projetada. No entanto, a projeção não 

se confunde com a telepresença, pois esta sempre será mais que a mera projeção 

da imagem. Separada do corpo tangível, a voz transmitida pelo telefone não resulta 

numa simples representação de um sinal sonoro, sendo ela própria transportada e 

transmitida à distância. Assim separada do corpo físico, a voz, corpo sonoro, faz 

com que a presença física se transforme em presença ubíqua. Emissor e receptor 

estarão simultaneamente em dois lugares, numa atualização do problema da 

ubiqüidade. A virtualização da imagem e da voz, projetadas pelo telefone ou pela 

tela da televisão, transformam a telepresença em muito mais do que uma simples 

projeção, constituindo-se numa “quase presença”.  Essa “quase presença” tem uma 

significância jurídica muito maior do que a prevista no artigo 428, I, do Código Civil 

Brasileiro.16 Ao considerar também presente a pessoa que contrata por telefone ou 

por qualquer outro meio de comunicação semelhante, o legislador nada mais fez 

                                            
16 “Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: 
        I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também 
presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante; 
        II - se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta 
ao conhecimento do proponente; 
        III - se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado; 
        IV - se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do 
proponente.” 
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senão “atualizar” o problema da ubiqüidade. Os contratos assim firmados, 

considerados contratos entre presentes, de acordo com o artigo 9º da Lei de 

Introdução ao Código Civil17, estariam sujeitos à lei do local (país) em que foram 

constituídos, caso restasse caracterizada uma contratação internacional. O 

problema resultante da aplicação dessa regra aos contratos internacionais firmados 

na Internet consiste na dificuldade de se determinar objetivamente o local da 

conclusão do contrato. Estar presente na rede não significa necessariamente estar 

em local fisicamente determinado. Essa presença, ou melhor, essa “quase 

presença”, pode ser previamente fixada pelo legislador, mas  tal solução carrega em 

si uma redução e totalização de sentido que destoa da complexidade apresentada 

pelas relações jurídicas firmadas na rede. Tais questões serão abordadas no 

capítulo 5 deste trabalho.   

Resta considerar, contudo, que uma passagem do interior para o 

exterior são a característica fundamental desse hipercorpo vivo. Virtualizado, o 

corpo sai de si mesmo. Como afirma Pierre Lévy: 

Portanto o corpo sai de si mesmo, adquire novas velocidades, 
conquista novos espaços. Verte-se no exterior e reverte a 
exterioridade técnica ou a alteridade biológica em subjetividade 
concreta. Ao se virtualizar, o corpo se multiplica. [...] Correndo o risco 
de sermos redundantes, lembremos que essa virtualização é 
analisável essencialmente como mudança de identidade, passagem 
de uma solução particular a uma problemática geral ou 
transformação de uma atividade especial e circunscrita em 
funcionamento não localizado, dessincronizado, coletivizado. [...] 
Meu corpo pessoal é a atualização temporária de um enorme 
hipercorpo híbrido, social, tecnobiológico.18 

 

                                            
17 “Art. 9o . Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem”. 
18 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 33. 



 
 
 

 

40 

Essa passagem do interior para o exterior não caracteriza uma 

amputação, ao contrário, o ser humano não desaparece nesse hipercorpo coletivo. 

O limite para essa virtualização do corpo não é facilmente identificável, 

circunscrevendo-se entre a heterogênese e a alienação, a atualização e a 

reificação mercantil.  Um “corpo-chama”, diria poeticamente Pierre Lévy: 

O corpo contemporâneo assemelha-se a uma chama. 
Freqüentemente é minúsculo, isolado, separado, quase imóvel. Mais 
tarde, corre para fora de si mesmo, intensificado pelos esportes ou 
pelas drogas, funciona como um satélite, lança algum braço virtual 
bem alto em direção ao céu, ao longo de redes de interesses ou de 
comunicação. Prende-se então ao corpo público e arde com o 
mesmo calor, brilha com a mesma luz que outros corpos-chamas. 
Retorna em seguida, transformado, a uma esfera quase privada, e 
assim sucessivamente, ora aqui, ora em toda parte, ora em si, ora 
misturado. Um dia, separa-se completamente do hipercorpo e se 
extingue.19 

 

À virtualização do corpo corresponde uma virtualização da economia e 

dos mercados. Esse processo enseja uma alteração fundamental na constituição 

dos mercados, nos quais as relações são qualitativamente diferenciadas. Os novos 

recursos, a informação e o conhecimento, são atualmente a principal fonte de 

riqueza, e sua exploração inverte a lógica própria da economia clássica. Consumir a 

informação e o conhecimento não os destrói. Cedê-los não provoca a sua perda. 

O mercado virtual rompe as barreiras físicas e geográficas, criando um 

consumo desterritorializado, sobretudo quando o objeto desse consumo é 

constituído de bens imateriais. O cibermercado da informação e do conhecimento 

aproxima produtores e consumidores de tal maneira que os intermediários 

                                            
19 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 33. 
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tradicionais, aqueles a quem se costuma denominar “parasitas”20 da informação 

(jornalistas, professores, advogados, médicos etc.), tenderão a desaparecer se não 

substituírem a unilateral intermediação tradicional das mídias de massas por um 

processo de organização da inteligência coletiva.  

O acesso à informação no ciberespaço transforma a lógica tradicional 

do mercado que opõe produtores e consumidores de bens culturais e simbólicos. 

Esse acesso direto à informação, ou ainda, a possibilidade de utilização de outras 

redes e canais de discussão, propicia uma maior transparência no processo 

produtivo, atribuindo ao consumidor a co-produção da informação e dos mundos 

virtuais nos quais essa informação circula. Nesse contexto, os fornecedores podem 

ajustar-se à demanda por informação quase que em tempo real, num processo de 

retromarketing. Como afirma Manuel Castells: 

A lógica cooperação e da fonte aberta como prova de fogo da 
inovação não se limita ao software. Ela é a lógica que permeia toda a 
indústria de serviços on-line, uma vez que os portais dão acesso a 
informação e serviços, como uma maneira de vender publicidade e 
obter informações que possam ser reutilizadas para fins de 
marketing. Nessa lógica, os compradores são produtores, já que 
podem fornecer informação crítica por seu comportamento, e por 
suas demandas, ajudando constantemente as companhias 
eletrônicas a modificar seus produtos e serviços. Na prática 
empresarial orientada para os compradores, a capacidade de 
interagir com compradores como fontes de informação crítica torna-
se um componente essencial do modelo empresarial. Assim 
cooperação na inovação e  competição em aplicações e serviços 
parecem ser a divisão do trabalho na nova economia. Essa lógica 
está presente também no funcionamento interno dos negócios 
eletrônicos. Engenharia on-line e sistemas de administração de 
acesso aberto, permitem aos profissionais organizar sistema de 
cooperação ad hoc à medida que suas tarefas o determinem. 
Quando informação e interação são organizadas em extranets, 
compradores e fornecedores (e até concorrentes) entram na rede. 21 

 
                                            
20 A palavra “parasita” não apresenta aqui um sentido pejorativo, mas apenas pretende representar os 
profissionais que mantém com a informação uma relação de exploração, pois dela tiram proveito da 
para o exercício de suas atividades.   
21 CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 86. 
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A utilização de programas que permitem reordenar e agregar em 

formato RSS (Really Simple Sindication)22 as informações mais acessadas pelo 

usuário, independentemente da consulta aos sites específicos nos quais os dados 

estejam disponíveis, otimiza o tempo de navegação e transforma efetivamente o 

consumidor em co-produtor da informação.  

Fenômeno semelhante irá ocorrer com o fornecimento de produtos e 

serviços “materiais”. O sites de busca, os cookies que permitem a identificação dos 

rastros deixados pela navegação do usuário, o armazenamento, voluntariamente 

permitido ou não, das informações sobre as suas preferências de consumo, 

proporcionam a adequação da oferta aos interesses específicos do consumidor. A 

interatividade dessas relações cria uma maior transparência que beneficia o 

consumidor, ou ao menos deveria beneficiá-lo. Para Pierre Lévy, a virtualização do 

mercado poria em cena uma mistura de gêneros entre o consumo e a produção: 

Os produtos e serviços mais valorizados no novo mercado são 
interativos, o que significa, em termos econômicos, que a produção 
de valor agregado se desloca para o lado do “consumidor”, ou 
melhor, que convém substituir a noção de consumo pela de co-
produção de mercadorias ou serviços interativos. Assim como a 
virtualização do texto nos faz assistir à indistinção crescente entre os 
papéis do leitor e do autor, também a virtualização do mercado põe 
em cena a mistura dos gêneros entre o consumo e a produção.23  

 

                                            
22 O RSS (Really Simple Sindication) é um formato de arquivo XML padronizado mundialmente para 
troca de notícias (feeds) que permite ao usuário a leitura das manchetes de seus sites preferidos sem 
precisar visitá-los constantemente. A idéia é permitir o acesso a notícias de diversas fontes (fontes 
estas que geralmente disponibilizam notícias apenas para acesso via navegador HTML) em um único 
programa (um leitor de feeds) otimizando o tempo de navegação. Geralmente as notícias no formato 
RSS fornecem um título, resumo da manchete e um link através do qual se podem obter maiores 
informações, dessa forma o internauta só abre o seu navegador para ler aquilo que realmente lhe 
interessa. O formato, criado em 1997, usa a tecnologia XML (Extensible Markup Language) para a 
publicação automática de conteúdo e links de um site em outros. Também permite o uso de 
programas conhecidos como leitores RSS ou agregadores, que reúnem o conteúdo de diversos sites 
em uma só interface.  Disponível em: < http://www.rssficado.com.br>. Acesso em: 18 jul. 2005. 
23 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 63. 
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As operações da economia do virtual constituiriam acontecimentos no 

seio de um megapsiquismo coletivo, a inteligência coletiva, que se estruturaria em 

torno de quatro vetores fundantes: uma conectividade, uma semiótica, uma 

axiologia e uma energética. Tais vetores caracterizam um imenso hipertexto vivo, 

um hipercórtex que se desenvolve em diferentes escalas de grandeza, ou seja, 

perpassa os psiquismos individuais e transindividuais. Cada nó nesse hipercórtex 

secreta em seu interior um psiquismo vivo, prenhe de energia e tensões, rico em 

imagens que se aproximam e afastam numa permanente conflituosidade. Com os 

hipertextos, a leitura torna-se um ato de escrita. Com o ciberespaço, próprio 

computador se virtualiza. 

 

1.2.2 Textos e hipertextos: o ciberespaço e a virtualização do computador. 

 

A contratação via computador faz deste um pequeno fragmento da 

imensa trama que constitui o ciberespaço. Além disso, o próprio computador passa 

por um processo de virtualização. Um computador vivo, hipertextual, que é hoje o 

próprio ciberespaço, caracteriza a própria virtualização da máquina, desconstruída 

graças à criação de um espaço de navegação que se centra nos fluxos de difusão 

de informação. Dessa forma, as peças de um computador pessoal podem ser 

adquiridas em separado para que, uma vez juntas, dêem forma à máquina.  

Tais componentes podem ter as mais variadas origens, embora sua 

funcionalidade seja muito semelhante. Os hardwares – adaptadores de rede, 

adaptadores e controladores de vídeo, dispositivos de imagens e sons, portas 

seriais, modems, monitores, controladores USB, dispositivos de sistemas, 
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processadores, unidades de disco e de DVD, teclados etc. – constituem o aparato 

físico que confere existência ao computador, mas não o tornam o centro da trama 

que caracteriza o ciberespaço.  

De igual modo, os softwares – sistemas operacionais, browsers de 

navegação em rede, emuladores, programas de segurança e proteção contra vírus, 

adwares, spywares, trojans etc. – desconstróem o computador a tal ponto que os 

problemas de compatibilidade entre os diversos sistemas operacionais e as placas 

processadoras, por exemplo, têm-se constituído na principal querela instaurada no 

seio da indústria da informática.  

Tomem-se como exemplos as acusações de monopólio que recaem 

sobre a Microsoft24, levadas aos tribunais pelo Departamento de Justiça norte-

americano, ou a divulgação de que a Apple, a partir de meados de 2006, deixará a 

                                            
24 Andrea Ribeiro Ramos e Yannik Caubet fizeram um levantamento sobre as principais acusações 
que pesam sobre a Microsoft, são elas: “Além da acusação de abuso de poder econômico, pesam 
sobre a Microsoft outras acusações, tais como concorrência desleal. Concorrentes da Microsoft 
denunciaram o uso de vaporware, que é um termo empregado para designar o anúncio de produtos 
muito antes de seu lançamento, bem como prorrogar por várias vezes um prazo estabelecido para tal; 
esta prática viria a desestimular os consumidores a comprar produtos dos concorrentes, fazendo-os 
optar por esperar o alardeado lançamento de determinado produto da Microsoft. [...] Outra conduta 
imputada à Microsoft é a de desqualificação predatória da concorrência; configura-se em criar uma 
impressão de incompatibilidade entre os aplicativos da concorrência e o seu sistema operacional, que 
de fato não existe, através da emissão de mensagens de erro na tela do computador quando um 
usuário está executando um aplicativo concorrente ao da Microsoft.  Ainda entre as acusações que 
não se materializaram judicialmente, está a de uma chantagem realizada pela Microsoft contra uma 
de suas maiores concorrentes, a Apple. Segundo uma nota desta empresa, aquela a teria ameaçado 
de cessar o desenvolvimento de produtos para o Macintosh (computador produzido pela Apple) caso 
a Apple não parasse de desenvolver um produto similar ao que a Microsoft estaria desenvolvendo. 
Caso tal ameaça se concretizasse, a Apple encontraria muita dificuldade em vender seu computador, 
posto que a Microsoft é a maior desenvolvedora de programas para este; e ninguém se interessaria 
em comprar um computador que não tivesse programas disponíveis. [...] Por sua vez, o 
Departamento de Justiça norte-americano alega que a Microsoft violou o Sherman Act (Section 4, 15 
U.S.C. § 4; U.S.C §§ 1331 and 1337(a); sections 1 and 2, 15 U.S.C., §§ 1 & 2) e o Clayton Act 
(Section 16, 15 U.S.C. §§ 26)(10), que constituem as mais básicas leis antitruste dos Estados Unidos. 
Além destas transgressões, a Microsoft teria ainda violado inúmeras leis estaduais, devidamente 
listadas na inicial. Vale ressaltar que as condutas que o Sherman e Clayton Acts punem 
expressamente são poucas: a conspiração para obter monopólio, a "venda casada" e os contratos de 
exclusão com outras empresas, que prejudicam a concorrência.”. RAMOS, Andréa Ribeiro e 
CAUBET, Yannik. O caso Microsoft: análise jurídico-econômica. Disponível em: 
<http://www.iribr.com/rdei/4_ed/andrea_ribeiro_ramos_yannick_caubet_01.asp>. Acesso em: 29 jul. 
2005. 
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parceria com a IBM e fabricará seus computadores Mac com os processadores da 

Intel. Em ambos os casos, as notícias caíram como uma bomba no mercado. A 

substituição dos processadores PowerPC, da IBM, pelos processadores Pentium, 

da Intel, justifica-se pela possibilidade de utilização pelos computadores da Apple 

do sistema operacional Windows, da Microsoft, e encontra razões mercadológicas 

na solução dos problemas de incompatibilidade entre as tecnologias da IBM e os 

softwares desenvolvidos pela Microsoft. Com a substituição, a Apple espera 

ampliar a sua fatia de mercado, que era 10% no início dos anos noventa e caiu 

para 3% uma década depois.25 

A despeito da diversidade tecnológica dos hardwares, dos problemas de 

compatibilidade dos softwares e das inúmeras acusações de monopólio que 

recaem sobre empresas como a Microsoft, os computadores, quando conectados 

em rede, tornam-se apenas um pequeno fragmento da imensa teia que caracteriza 

o ciberespaço. Até mesmo os componentes materiais da máquina podem ser 

encontrados noutros locais que não no próprio computador. Dispositivos de 

memória, por exemplo, podem localizar-se fora da CPU, em cartões eletrônicos.   

No ciberespaço o computador pode utilizar-se dos recursos que os 

outros computadores conectados em rede põem à sua disposição. Dessa forma, a 

velocidade de processamento dos dados, a capacidade de aquisição de 

informações, as possibilidades de realização de cálculos cada vez mais complexos 

atingem um desenvolvimento exponencial quando inúmeras máquinas estão 

conectadas, potencializando assim os seus recursos de hardware e software.  

                                            
25 DÍAZ, Luiz. Apple deixa a IBM para usar microprocessadores da Intel. Disponível em: 
<http://br.news.yahoo.com/050606/40/unme.html>. Acesso em: 29 jul. 2005. 
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O computador pessoal transforma-se em mais um elemento da rede 

universal. Um único computador vivo, inacabado, um computador hipertextual, diria 

Pierre Lévy, cujo centro está em toda parte. Esse processo de virtualização do 

computador fornece as condições necessárias para a constituição de diversos 

universos subjetivos, decorrentes da virtualização dos textos ou da criação de um 

único hipertexto. A idéia de hiperdocumento, com seus inúmeros links, vínculos e 

ligações para o além das home-pages, modifica a relação tradicional do leitor com 

o texto. O cibernauta é transportado por percursos e caminhos que o incitam a 

navegar o rio informacional, mas esse rio nunca é o mesmo.  

A inserção de um link em uma página web, por exemplo, transforma a 

leitura numa atividade para sempre inacabada, ao tempo em que possibilita a 

criação de certa visão particular, subjetiva, do indivíduo ou grupo que a criou. 

Dessa forma, as cópias dos documentos são sistematicamente substituídas pelas 

ligações hipertextuais, que transportam o cibernauta para outras páginas na web. 

Para tanto, basta que o texto, a informação a ser acessada, esteja disponível na 

memória de uma única máquina e seja diretamente alcançado por um simples 

clicar do mouse. A distinção entre o original e as cópias perde assim sua razão de 

ser na web. O ciberespaço transforma as noções de identidade, unidade e 

localização. A desterritorialização do texto o põe em movimento, transformando a 

leitura num ato de construção de significados e de ressemantização. Como afirma 

Pierre Lévy: 
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É como se a digitalização estabelecesse uma espécie de imenso 
plano semântico, acessível em todo lugar, e que todos pudessem 
ajudar a produzir, a dobrar diversamente, a retomar, a modificar, a 
dobrar de novo... Há necessidade de sublinhar isso? As formas 
econômicas e jurídicas herdadas do período precedente impedem 
hoje que esse movimento de desterritorialização chegue a seu 
termo.26 

As formas jurídicas anteriores à virtualização não acompanharam esse 

processo de mudanças, constituindo-se antes num entrave à plena 

desterritorialização. Com efeito, como já demonstrado anteriormente, a construção 

de um hipertexto vivo pelas redes digitais não se coaduna com a totalização do 

sentido, com a redução dos significados a um sentido único. As qualidades afetivas 

que animam o psiquismo coletivo promovem um incessante jogo de atração e de 

sedução, de reconstrução de significados e de pontos de vista subjetivos que são 

constantemente alimentados e retroalimentados.  O consumo de uma informação 

torna-se também recriação dessa informação, interpretação criadora e criativa que 

devolve o conjunto de dados à rede para em seguida voltar a consumi-los. Um 

processo de autocriação da humanidade está em curso, assim como em curso 

estão os três processos de virtualização que fazem emergir a espécie humana.  

 

1.3. Virtualizações do humano: a linguagem, a técnica e o 

contrato. 

 

Três são as virtualizações que constituem o humano. A linguagem ou a 

virtualização do presente, um conceito importante para a discussão do momento 

                                            
26 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 49. 
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da formação do cibercontrato.  A técnica ou a virtualização da ação, conceito que 

irá lastrear a análise do impacto que as tecnologias da informação têm na 

constituição de vínculos jurídicos. Por fim, o contrato ou a virtualização da 

violência, pois o contrato substitui de maneira eficaz uma relação de força. 

A linguagem virtualiza o presente, na medida em que permite a 

circulação de informação sem que esta esteja presa às amarras do tempo. A 

linguagem constitui assim uma abertura para novos espaços e novas velocidades, 

posto que estabelece as condições de acesso imediato ao passado. No entanto, o 

tempo como extensão contínua – passado, presente e futuro – existe apenas 

virtualmente, uma vez que o ser humano tem dessas dimensões temporais tão 

somente um fragmento. A dimensão psíquica da temporalidade permite ao homem 

rememorar acontecimentos passados reelaborando-os, permitem-no imaginar 

situações futuras, projetá-las e projetar-se alhures, desligando-se ainda que 

parcialmente da experiência sensível. 

Esse compartilhar de emoções efetiva-se com a utilização de 

operadores semióticos dos quais o texto escrito, a fala e as expressões 

pictográficas são exemplos. O texto, a fala, as imagens, liberam o homem do aqui 

e agora de sua existência.27 Uma passagem do privado para o público ocorre 

quando os indivíduos exteriorizam suas experiências pessoais, partilhando-as e 

tornando-as públicas. Fenômeno inverso ocorre quando esses mesmos indivíduos 

se deparam com uma imagem, um texto, e interiorizam os seus significados. Tem-
                                            
27 Paradoxalmente, Edgar Morin se refere à cultura de massas como a cultura do hic e do nunc, do 
aqui e do agora, o que não deixa de ser irônico, posto tratar-se de uma cultura da imagem. Tal fato 
reflete, no entanto, o caráter iconoclasta da cultura de massas, que aprisiona o homem nas 
masmorras do consumismo ilimitado, nas quais os verbos são sempre conjugados no presente. Mais 
uma vez a totalização de sentido da cultura de massas, com a constituição reducionista do anthropos 
universal, opõe-se à abertura proporcionada pela cibercultura. Consulte-se: MORIN, Edgar. Cultura 
de massas no século XX: o espírito do tempo. Vols. I e II, Neurose e Necrose. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1990. 
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se assim uma passagem do público para o privado, ou seja, a privatização de um 

significado público. O tempo é dessa forma bifurcado, falando-se em tempo próprio 

da narrativa, por exemplo, sem que com isso se esteja a fazer referência à 

temporalidade como uma extensão completa. Com a linguagem, o tempo real é 

sempre virtualizado, uma vez que cria uma dimensão nova.  

A idéia de temporalidade, no entanto, tem conseqüências importantes 

para as relações jurídicas, em especial para as relações contratuais, uma vez que 

as noções de instantaneidade ou de imediatidade são fundamentais para a aferição 

da constituição do vínculo obrigacional entre ausentes e presentes. Determinar o 

momento da contratação nem sempre é possível, em especial quando o contrato é 

firmado entre ausentes. De igual modo, o contrato entre presentes exige a 

presença física ou jurídica dos contratantes, presença física essa que se virtualiza 

na “quase-presença” própria do ciberespaço. Em ambos os casos, o momento 

temporal da contratação consiste num obstáculo a ser vencido, ou melhor 

“atualizado”. Ocorre que nesse caso as atualizações para o problema nem sempre 

são satisfatórias, recaindo quase sempre em presunções de que a contratação 

ocorrera em um dado momento.  

A imediata aquiescência do oblato seria suficiente para a constituição do 

vínculo contratual. Essa relação de imediatidade entre a oferta e a aceitação leva 

alguns autores a perpetrarem o equívoco de considerar firmadas entre ausentes 

algumas relações contratuais que se estabelecem entre presentes, como os 

contratos concluídos em salas de bate-papo (chats) ou com a utilização de 

recursos tecnológicos, como as webcams, ou programas de comunicação 

interpessoal, como o MSN, o Windows Messenger ou o skype. A instantaneidade 

da resposta não necessariamente demarca a distinção entre contratos entre 
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presentes e contratos entre ausentes, embora seja possível determinar nos 

contratos eletrônicos o momento no qual a mensagem de dados ingressou no 

sistema, a exemplo do que estabelece a lei modelo da UNCITRAL/CNUDCI. Tais 

questões serão analisadas com maior profundidade no capítulo 5 deste trabalho. 

Por ora, convém ressaltar que no ciberespaço a relação entre tempo e 

espaço não obedece às mesmas regras do mundo “físico”. A idéia de 

temporalidade está presente na concepção de que o caráter instantâneo da 

comunicação entre os sujeitos da contratação, sejam eles pessoas ou máquinas, 

seria suficiente para resolver o problema do momento da formação do contrato. 

Assim não ocorre. É evidente que a esse problema um outro vem somar-se, e 

sobre ele já se fez referência aqui, ainda que tangencialmente: a determinação do 

lugar da contratação.  

Tempo e lugar do contrato. Instantaneidade da proposta e da aceitação 

e presença física num mesmo local são requisitos tradicionais para a demarcação 

da constituição do vínculo contratual. No ciberespaço, contudo, tais requisitos são 

insuficientes. Em primeiro lugar, em razão da dificuldade para se determinar de 

maneira objetiva o lugar da conclusão do contrato, dado o caráter ubiqüitário do 

ciberespaço. Em segundo lugar, em razão do fato de que a velocidade de 

transmissão de dados e as novas tecnologias de emissão e recepção transformam 

o que antes era comunicação entre ausentes  em comunicação entre presentes.  

O que dizer quando A, estando on-line, recebe de B uma mensagem de 

e-mail contendo uma proposta de contratação e a responde de imediato, 

remetendo-a com alterações para o emissor que, também on-line, envia a A uma 

nova proposta? Graças ao desenvolvimento das tecnologias de informação, esse é 

hoje um falso problema. Se antes a troca de e-mails, ainda que quase instantânea, 
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poderia suscitar dúvidas quanto ao momento da contratação, hoje os programas 

que permitem a identificação dos contatos do usuário que estão on-line 

transformam a comunicação por correspondência numa conversa em tempo “real”. 

O relatório da UNCITRAL/CNUDCI sobre o projeto de convenção sobre contratos 

eletrônicos (Lei Modelo sobre o comércio eletrônico) não descurou dessas 

questões: 

28.Com efeito, as regras relativas à formação do contrato fazem com 
freqüência referência à distinção entre comunicação ‘instantânea’ e a 
comunicação ‘não instantânea’ da oferta e da aceitação ou entre as 
comunicações trocadas entre as partes presentes no mesmo lugar e 
ao mesmo tempo (inter præsentes) e aquelas trocadas à distância 
(inter absentes). Salvo se as partes comunicam de maneira 
‘instantânea’ ou negociam face-à-face, um contrato é geralmente 
formado seja quando a aceitação é enviada ao autor da oferta, seja 
quando aquele recebe a aceitação. Pode ser relativamente fácil a 
determinação do lugar da formação do contrato quando se conhece o 
lugar do envio ou da recepção da oferta. 

29.No entanto, no contexto do comércio eletrônico, pode ser difícil 
determinar o lugar onde a mensagem foi enviada ou recebida. Os 
protocolos de transmissão das mensagens de dados entre diferentes 
sistemas de informação registram de ordinário o momento no qual 
uma mensagem é transmitida de um sistema a outro, ou o momento 
no qual é efetivamente recebida pelo destinatário. Entretanto, esses 
protocolos não indicam habitualmente a localização geográfica dos 
sistemas de comunicação. Não causa surpresa que, para a fixação 
de regras que permitam a determinação dos lugares de expedição e 
recepção das mensagens de dados, o artigo 15 da Lei Modelo da 
UNCITRAL sobre o comércio eletrônico faça referência à noção de 
‘estabelecimento’.28 

                                            
28 “28.En effet, les règles relatives à la formation des contrats font souvent la distinction entre la 
communication “instantanée” et la communication “non instantanée” de l’offre et de l’acceptation ou 
entre les communications échangées  entre les parties présentes au même endroit en même temps 
(inter praesentes ) et  celles échangées à distance (inter absentes ). Sauf si les parties communiquent 
de façon “instantanée” ou négocient face à face, un contrat est généralement formé soit lorsque 
l’acceptation est envoyée à l’auteur de l’offre, soit lorsque celui-ci reçoit  cette acceptation. Il peut être 
relativement facile de déterminer le lieu de formation  du contrat lorsque l’on connaît le lieu d’envoi ou 
de réception de l’offre.  
29.Toutefois, dans le contexte du commerce électronique, il peut être difficile de déterminer le lieu où 
un message a été envoyé ou reçu. Les protocoles de  transmission des messages de données entre 
différents systèmes d’information  enregistrent d’ordinaire le moment où un message est transmis d’un 
système à un  autre, ou le moment auquel il est effectivement reçu ou lu par le destinataire.  Toutefois, 
ces protocoles n’indiquent pas habituellement l’emplacement  géographique des systèmes de 
communication. Il n’est donc pas surprenant que,  pour la fixation de règles permettant de déterminer 
les lieux d’expédition et de  réception des messages de données, l’article 15 de la Loi type de la 
CNUDCI sur le commerce électronique fasse référence à la notion ‘d’établissement’”. (Tradução 
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Tais problemas surgem em função da confusão por muitos efetuada 

quando se tem de considerar o computador como um simples instrumento com o 

qual se processa a contratação eletrônica ou como o ambiente por excelência no 

qual se efetua essa contratação. Noutros termos, seria o computador um mero 

instrumento, uma simples ferramenta a ser utilizada pelos contratantes ou 

consistiria num ambiente autônomo, num espaço no qual as regras da física não se 

aplicam?   

A virtualização do computador, analisada acima, responde parcialmente 

a essa questão. No entanto, uma resposta mais ampla pode ser encontrada na 

análise da técnica, ou como prefere Pierre Lévy, da virtualização da ação. A 

utilização de novas ferramentas e novas tecnologias pode traduzir-se num 

movimento de materialização, de dissociação de certas funções do corpo humano, 

como andar, bater, calcular etc., que as transforma em funções abstratas, 

posteriormente encarnadas noutros instrumentos que não o corpo vivo. 

 Para o ato de bater, cria-se o martelo. A roda materializa a função 

locomotora. O ábaco, a régua e o computador materializam as operações 

matemáticas. Novos suportes são construídos para o corpo humano, exigindo não 

apenas o desenvolvimento de saberes capazes de possibilitar o uso de 

ferramentas, que passam a integrar uma espécie de corpo humano virtualizado, 

mas exigindo sobretudo uma transformação do próprio aparato físico do homem. O 

martelo transforma os músculos, tornando-os mais aptos para a função de bater. O 

computador potencializa as funções matemáticas ou, caso assim se queira, amplia 

                                                                                                                                        
nossa). ONU. Comission des Nations Unies pour le Droit Commercial International. Groupe de Travail 
IV (Commerce électronique). Aspects juridiques du commerce électronique. Contrats 
életroniques: avant projet de convention. Note du secrétariat. Trente-neuvième session. New 
York, 11 à 15 mars 2002. 
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as possibilidades de constituição de vínculos jurídicos. O martelo, como 

ferramenta, transforma o que antes era subjetividade orgânica, a função de bater, 

privada, em exterioridade objetiva e exige, sendo exterior, um conhecimento 

socialmente partilhado, público: a técnica.  

As funções corporais mais simples tornam-se complexas, mas as 

máquinas criadas para essas finalidades não são uma mera extensão do corpo 

humano. A técnica exigida para essas operações consiste ela mesma num 

processo de virtualização, e só pode ser alcançada reintegrando-se num 

hipercorpo coletivo. Uma vez criada, a ferramenta torna-se um ponto de apoio para 

a solução de inúmeros problemas. A própria ferramenta, sendo real, cria a 

possibilidade de inúmeros usos possíveis, o que leva à conclusão de que as 

virtualizações da ação são limitadas, porém as atualizações das ferramentas, 

constantemente reinventadas em seus múltiplos usos, são infinitas. Segundo Pierre 

Lévy, “a ferramenta, a permanência de sua forma, são uma memória do momento 

original de virtualização do corpo em ato. A ferramenta cristaliza o virtual”.29    

O computador é assim uma ferramenta, um agente da hibridação do 

corpo. A virtualização da ação, a técnica, exige um processo de atualização 

contínua e incessante. O computador é portanto um reservatório de possíveis. Se 

se pode com ele firmar vínculos jurídicos, utilizando-o como ferramenta, a técnica 

dessa utilização exige sempre uma atualização. O contrato assim concluído torna-

se a atualização de um problema, virtualizando uma relação de força. Tem-se, 

dessa forma, uma outra virtualização do humano: o contrato, ou a virtualização da 

violência.  

                                            
29 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 75. 
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Essa concepção da técnica desenvolvida por Pierre Lévy não está 

isenta de críticas. Com efeito, suas idéias sobre utilização da técnica por parte da 

humanidade parecem conduzir a um determinismo, como se o desenvolvimento da 

humanidade pudesse ser reduzido ao desenvolvimento da técnica. Alckmar Luiz 

dos Santos critica essa postura, atribuindo-a a uma concepção equivocada de 

relativismo, concepção essa que irá resultar na noção de universal sem totalidade: 

Na perspectiva escolhida por Lévy, ele se dedica a aprender de 
acordo com a circunstância objetiva e criadora que pode lhe dar (ou 
não) ferramentas com que se divertir e evoluir. Como resultado, 
temos um determinismo que se mostra sem maiores receios, 
assumindo a ribalta dessa peça em três atos que conta a aventura do 
espírito humano (aventura que findaria numa produção eficiente do 
conhecimento humano à luz dos holofotes potentes da técnica). 
Como conseqüência, vemos surgir a imagem de uma nova 
humanidade que se faria a partir da técnica (e não o contrário, uma 
humanidade que se apossa da técnica que aprende com o mundo). 
Mas qual seria a necessidade de tal determinismo? Aparentemente, 
a má-consciência de um relativismo pós-moderno ronda o 
pensamento de Pierre Lévy. A postulação desse "universal sem 
totalidade" – alicerçado pela visão de um pensamento que se origina 
da técnica – busca inutilmente escapar ao desfecho evidente de suas 
reflexões, isto é, a de um relativismo que se impõe 
progressivamente. Mas, isso não se faz sem uma espécie de catarse 
(mesmo que inócua): parece que esse relativismo só se deixa 
apaziguar quando, paradoxalmente, Lévy invoca a proteção de um 
positivismo determinista. Este busca enganadoramente reduzir o 
relativismo a mera figuração, a ornamento de teatro. Todavia, o 
resultado é que a cibercultura, esmagada pela culpa não confessada 
do relativismo, desaba sob o peso de uma visão determinista que 
vem, na verdade, da falta de melhor fundamentação metafísica. Com 
isso, ela torna-se desculpa para mazelas ainda não resolvidas de um 
relativismo culpado e culposo, que não se resolve e nem deixa a 
cena. Os atores estão lá, corretamente colocados, mas o texto que 
Lévy os faz dizer, no mais das vezes, ressente-se de firmeza, de boa 
dicção e, sobretudo, de um roteiro mais convincente.30 

 

A crítica de Alckmar repousa na idéia de que, a despeito de utilizar-se do 

conceito de universal, Lévy funda por recair num positivismo determinista. Essa 

                                            
30SANTOS, Alckmar Luiz dos. A cibercultura como culpa. Disponível em 
<http://members.tripod.com/~lfilipe/levy.htm>. Acesso em: 26 dez. 2005. 
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crítica, como será visto adiante, será retomada por Félix Weygand e aplicada à 

noção de ciberdemocracia e de redução do político ao econômico. Para Pierre 

Lévy, no entanto, a linguagem possibilita a virtualização da emoção, que pela 

narrativa é transmitida intersubjetivamente. A técnica permite que a ação 

virtualizada pela ferramenta passe de mão em mão. No âmbito das relações 

sociais, as regras éticas e morais, os rituais, as religiões, as leis, são mecanismos 

que virtualizam relacionamentos que se fundam em relações de força e de poder. 

“Uma convenção ou um contrato [...] tornam a definição de um relacionamento 

independente de uma situação particular; independente, em princípio, das 

variações emocionais daqueles que o contrato envolve; independente da flutuação 

das relações de força”.31   

A virtualização desses relacionamentos estabiliza as relações sociais e 

minimiza o jogo tensional que as envolve quando estão em movimento relações de 

poder.  A formalização de uma relação contratual acentua a possibilidade de 

substituição de uma discussão permanente sobre o conteúdo daquele ato negocial, 

conferindo certa dose de estabilidade a uma relação prenhe de conflitos e tensões. 

Não se está aqui afirmando que a relação contratual cria comportamentos 

padronizados, standards de conduta que se impõem à livre manifestação da 

vontade das partes, embora não se possa desconsiderar o papel que hoje 

desempenham a condições gerais dos contratos e os contratos de adesão.32  No 

entanto, o contrato virtualiza as relações negociais ao conferir às partes um mínimo 

de estabilidade na negociação. “Relacionamentos virtuais coagulados”, assim os 

                                            
31 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 77. 
32 Uma análise da noção de autonomia da vontade e do papel que esta representa na constituição de 
vínculos obrigacionais será efetuada no capítulo seguinte. 
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denomina Pierre Lévy, os contratos seriam entidades públicas partilhadas 

socialmente.33  

Uma letra de câmbio, uma nota promissória, um contrato de locação ou 

de compra e venda podem transmitir-se a terceiros que não integraram 

originariamente a relação contratual, sem que com isso haja a necessidade de se 

rediscutir o conteúdo dessa relação ou se reinventar algo de novo para adaptá-la a 

uma circunstância particular. Dessa forma, a ação virtualizada num contrato, ao 

tempo em que reflete uma estabilização da relação, sublimando a tensão de que 

esta se reveste, fixa as condições e os procedimentos para que se possam 

transformar tais relacionamentos, que são perpassados pela noção de afeto.  

 

1.3.1 A constituição do sujeito: as dimensões da afetividade na inteligência 

coletiva. 

 

As operações de uma economia do virtual, como já dito, constituiriam 

acontecimentos no seio de um megapsiquismo coletivo, a inteligência coletiva. A 

inteligência humana teria assim uma dimensão coletiva, estruturando-se em torno 

de quatro vetores: 1) uma conectividade: caminhos, ligações, paisagens de 

atratores, filtros, conexões, enfim, uma topologia que estrutura o psiquismo 

humano; 2) uma semiótica: signos, símbolos, mensagens, representações, que 

povoam e se movimentam nas zonas da topologia; 3) uma axiologia: as 

representações unem-se a valores específicos e mutáveis, de caráter positivo ou 

negativo, que propiciam zonas de atração ou de repulsa entre imagens; 4) uma 

energética: os valores associados às representações podem assumir uma 

                                            
33 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 78. 
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intensidade maior ou menor de acordo com as possibilidades de rompimento com 

as barreiras topológicas. Um afeto, uma emoção, põe em funcionamento uma 

dessas quatro dimensões do psiquismo humano. Ao mesmo tempo, a vida psíquica 

manifesta-se como um fluxo de afetos:  

Convém distinguir com cuidado entre afetividade e consciência. Um 
espírito pode ser inconsciente, como o espírito de certos animais, 
como uma parte considerável do espírito humano e, conforme 
veremos, como os ‘espíritos’ que emergem dos coletivos inteligentes. 
Quanto à afetividade, que pode ser confusa, inconsciente, múltipla, 
heterogênea, ela constitui – contrariamente à consciência – uma 
dimensão necessária do psiquismo e talvez até sua essência.34 

 

O ciberespaço funciona como o suporte da inteligência coletiva. Ora, 

essa inteligência caracteriza-se por sua abertura, estando em constante mutação, 

não sendo em absoluto um fechamento. Neste sentido, a noção de afeto constitui a 

base do modelo de psiquismo a ser aplicado aos coletivos humanos. As 

coletividades humanas são inteligentes porque o psiquismo é coletivo.  

Uma discussão dessa natureza foge aos propósitos imediatos deste 

trabalho, mas torna-se importante para revelar as potencialidades do ciberespaço. 

Este último propicia o desenvolvimento de uma teia de conhecimentos que não 

mais estão ancorados apenas nos psiquismos individuais, constituindo-se a partir 

de uma apropriação coletiva dos saberes postos em rede. Tais questões são, 

contudo, importantes para a análise das relações que se podem estabelecer entre 

uma subjetividade e o mundo que a cerca, e, em especial, para que se possa 

analisar a dimensão coletiva da inteligência.  

                                            
34 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 103. 



 
 
 

 

58 

Os coletivos humanos seriam, dessa forma, uma espécie de 

megapsiquismo que pode ser modelado por uma topologia, uma semiótica, uma 

axiologia e uma energética. A mediação afetiva é fundamental para a apropriação 

dos universos de significação. Sem ela, o espírito restaria impossibilitado de 

interpretar as mensagens que lhe são submetidas. “Um imenso jogo afetivo produz 

a vida social”.35  A idéia de afeto reconduz o homem para o seio da humanidade, 

ao tempo em que o posiciona como membro de uma coletividade pensante. As 

implicações filosóficas dessa constatação são importantes. O espaço topológico é 

preenchido por um conjunto de signos, símbolos, imagens e representações que 

se vinculam, repelem-se ou se atraem de acordo com os valores que lhe são 

atribuídos. Tais atratores põem em movimento a máquina psíquica, coletiva e 

individual, fundada numa relação de forças e impulsionada pela idéia de 

afetividade. 

Curiosamente a noção de afetividade, embora dissociada do sentido que 

aqui lhe é conferido, tem sido resgatada pelo discurso jurídico, em especial pelo 

direito privado. No direito de família, por exemplo, a noção de afeto tem se 

constituído num tropismo capaz de modificar a estrutura tradicional da análise das 

relações familiares, até então consideradas sob uma ótica estritamente 

patrimonialista. A dimensão subjetiva das relações familiares, que em absoluto 

constituem relações de caráter apenas patrimonial, é posta em relevo, 

considerando-se que as relações afetivas no seio da família são muito mais 

importantes para a caracterização do grupo familiar como entidade dotada de 

relevância jurídica.  

                                            
35 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 109. 
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Não seria demasiado afirmar que essa mesma idéia de afeto perpassa 

as análises sobre a proteção jurídica dos sujeitos economicamente mais frágeis, 

como o consumidor, por exemplo. Os critérios dessa proteção não são inteiramente 

econômicos, não se recobrindo a racionalidade de uma decisão que opta por 

proteger o consumidor com uma justificativa de caráter eminentemente econômico. 

Proteger aquele que é vulnerável na relação negocial torna-se antes um imperativo 

moral, ou ainda, para ser mais preciso, constitui-se num resgate da dimensão 

subjetiva que resta implícita nessas relações jurídicas. A inteligência coletiva 

ostenta assim uma memória coletiva. Uma memória disponível em rede, que pode 

ser acessada por todos. Essa constituição do sujeito, dotando-o de uma dimensão 

afetiva e resgatando-o como protagonista das relações jurídicas pressupõe um 

partilhar contínuo de conteúdos. Objetos circulam na rede. O ciberespaço é um 

deles.  

 

1.3.2 A constituição do objeto: o ciberespaço como objeto. 

 

A inteligência coletiva faz-se mediar por um “objeto”. Um “objeto-

ligação”, mediador das relações que os indivíduos mantém entre si, que deve ser o 

mesmo para todos, embora seja diferente para cada um em particular. Isso ocorre 

porque cada indivíduo tem uma posição diferente face ao objeto. Esse objeto 

antropológico funciona como um instrumento de ligação, de mediação das relações 

efetuadas no âmbito da inteligência coletiva,  no qual todos imprimem a sua ação. 
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“O objeto permite não apenas levar o todo até o indivíduo mas também implicar o 

indivíduo no todo”.36 

O “objeto” sempre permanecerá exterior ao grupo, uma vez que não é 

parte dele, não se confundindo com os sujeitos que com ele se relacionam. A idéia 

de um “objeto” que circula entre os indivíduos, constituindo grupos e pondo os 

sujeitos, de maneira alternada, numa posição de agente central, é utilizada para 

resolver o problema criado pela inteligência coletiva. Aceitando-se a hipótese de 

que os coletivos humanos são inteligentes, resta saber se esta inteligência, 

coletivizada, encontra-se numa situação de superioridade quando cotejada com as 

inteligências individuais. São os grupos humanos mais sábios, mais inventivos, 

mais instruídos do que as pessoas, os sujeitos, que os compõem? A resposta 

parece ser negativa. Não há necessariamente uma relação de causalidade entre a 

constituição de uma inteligência coletiva e a otimização ou mesmo superação das 

inteligências individuais.  

Como propiciar um crescimento coletivo da capacidade cognitiva 

humana sem que as inteligências individuais se anulem? Como desenvolver as 

capacidades mentais dos indivíduos sem que estes sejam reduzidos a um 

denominador comum? Mais uma vez vem à tona a constituição de um anthropos 

universal, redutor e totalizador de sentido, próprio da cultura de massas, por 

oposição ao universal sem totalidade criado pelo ciberespaço e característico da 

cibercultura. As formas burocráticas e autoritárias de gestão do psiquismo, as 

relações de poder e de dominação centralizadoras põem à prova a efetividade de 

                                            
36 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 130.  
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um saber coletivamente construído e socialmente partilhado. A resposta para tais 

problemas pode estar na já mencionada noção de “objeto”.  

Numa partida de futebol, por exemplo, a bola pode ser considerada o 

objeto por excelência. No campo de jogo, diferentemente do que ocorre nas 

arquibancadas, os jogadores têm funções pré-definidas, um esquema tático é 

demarcado para que as ações em campo sejam coletivamente realizadas. Cada 

atleta tem de se preocupar não apenas com a função que irá desempenhar no 

âmbito do esquema combinado com o seu técnico, mas deverá também conhecer 

o adversário, estudá-lo, buscar as zonas de indeterminação e de vazios que se 

abrem no campo do seu oponente. Nas arquibancadas, o elo que une os 

espectadores é o próprio jogo, embora estes não possam intervir no espetáculo, 

que lhes é exterior. Socializar-se na arquibancada significa apenas e tão somente 

torcer para o seu time e vaiar ou mesmo xingar a equipe adversária, nada mais 

além disso. No campo, no entanto, as relações entre os jogadores são mediadas 

por um “objeto-ligação imanente”, a bola.  

A mediação não se constitui numa transcendência, como ocorre com as 

arquibancadas. Passando de pé em pé, a bola torna-se o vetor de uma construção 

coletiva, o jogo, tornando-se o elemento que permite transformar cada atleta que a 

tem em seu poder numa espécie de protagonista temporário da ação, ao mesmo 

tempo centro e referência do drama que se desenrola em campo. O grupo de 

jogadores torna-se a sua própria referência. Enquanto os espectadores necessitam 

dos jogadores, as equipes não necessitam dos espectadores. 

Essa metáfora construída por Pierre Lévy ilustra com precisão a noção 

de objeto e o papel por este desempenhado na inteligência coletiva. Exemplo 

semelhante pode ser encontrado no dinheiro. A moeda apenas tem significância 
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em razão de sua circulação. O dinheiro virtualiza assim a riqueza. “O objeto 

sustenta o virtual: desterritorializado, operador da passagem recíproca do privado 

ao público ou do local ao global, não destruído por seu uso, não exclusivo, ele 

traça a situação, transporta o campo problemático, o nó de tensões ou a paisagem 

psíquica do grupo”.37 

O ciberespaço é também um objeto. Ao oferecer objetos que rolam entre 

os grupos, o ciberespaço fornece aos indivíduos uma memória coletiva a ser 

compartilhada. Sendo o resultado da própria virtualização dos computadores, o 

ciberespaço não se pode confundir com a supervia eletrônica. Nesta, o acesso à 

informação livre é substituído pelo pedágio, transformando o que antes possuía 

livre circulação em coisa apropriável economicamente. O sistema capitalista, que 

utiliza as redes físicas de difusão de informação, de certa maneira reifica o virtual. 

Essa mutação não pode, e nem deve, ser banida do ciberespaço. Mas a tarefa a 

ser enfrentada pela inteligência coletiva resulta principalmente na constituição de 

um saber livre das amarras dessa reificação. Como se mover nesse território é a 

pergunta que muitos se fazem. 

 

1.3.3 Espaço real e o espaço de fluxos: o território da matrix. 

 

A palavra matrix foi cunhada pela primeira vez em 1984, no livro 

“Neuromancer”, de William Gibson, um marco na literatura cyberpunk.  Nesse livro 

Gibson relata as aventuras de Case, um “cowboy” de console que navega na rede 

com seu capacete ciberespacial, movendo-se por uma paisagem de dados 

tridimensionais criados pelo computador. Talvez Gibson jamais imaginasse que a 
                                            
37 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 131. 
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ficção escrita ainda nos anos oitenta se tornasse uma “realidade” já na década 

seguinte. A matrix tornou-se a representação do próprio ciberespaço, 

transformando-se em trilogia cinematrográfica dirigida pelos irmãos Andy e Larry 

Wachowski, filmes estes que ora são acusados de plágio, ora são celebrados 

como uma homenagem à obra de Gibson.  

Um espaço de fluxos, desterritorializado e imaterial. O ciberespaço não 

se confunde, contudo, com o ambiente físico, nem tampouco está contido neste. 

Poder-se-ia mesmo afirmar que o ciberespaço situa-se num além do espaço físico, 

tal como é definido pela ciência. Um portal metafísico, subproduto da revolução 

tecnológica que as fibras óticas e os chips de silício proporcionaram. Como afirma 

Margaret Wertheim: 

Quando ‘vou’ ao ciberespaço, deixo para trás tanto as leis de Newton 
quanto as de Einstein. Ali, nem as leis mecanicistas, nem as 
relativísticas, nem as quânticas se aplicam.Quando me desloco de 
site em site da Web, meu ‘movimento’ não pode ser descrito por 
quaisquer equações dinâmicas. A arena em que me encontro on-line 
não pode ser quantificada por nenhuma métrica física; minhas 
viagens ali não podem ser medidas por nenhuma régua física. O 
próprio conceito de ‘espaço’ assume aqui um sentido novo, e ainda 
muito pouco compreendido, mas certamente fora do alcance dos 
físicos. [...] Num sentido profundo, o ciberespaço é um outro lugar. 
Solta na Internet, minha ‘posição’ não pode ser fixada no espaço 
puramente físico. O ‘lugar’ exato onde estou quando entro no 
ciberespaço é uma questão ainda em aberto, mas claramente minha 
posição não pode ser expressa em termos de uma localização 
matemática num espaço euclidiano relativístico – nem com qualquer 
número de extensões do hiperespaço!38 

 

A aparente estupefação da autora é justificável quando se adota a 

concepção de espaço definida pelas ciências naturais. No entanto, em pleno 

século XXI o ser humano tem de se confrontar com uma realidade bifásica. Um 

                                            
38 WERTHEIM, Margaret. Uma história do espaço: de Dante à Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2001, p. 167. 
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retorno à era medieval, pode-se literalmente afirmar, na qual aceitava-se a 

distinção entre um espaço físico descrito pela filosofia natural e um espaço não 

físico, imaterial, situado em um plano diferente da realidade.  

Essa distinção entre espaço físico e espaço imaterial e a dificuldade que 

alguns têm em aceitá-la decorrem, sobretudo, da confusão reinante sobre a própria 

definição de espaço.  Qual o sentido que se deve atribuir à palavra espaço?  Por 

certo esta não significará apenas o espaço físico, tal como conceituado pelos 

cientistas. O fato de se ter um espaço imaterial não significa necessariamente que 

ele seja irreal. O ciberespaço, nesse sentido, embora destituído de uma 

fisicalidade, é um espaço real. 

As idéias de Pierre Lévy, no entanto, embora forneçam uma concepção 

aceitável do processo de virtualização, não escondem um certo etnocentrismo. A 

identificação de um modo de vida “planetário”, fundado basicamente na noção de 

inteligência coletiva, revela uma postura por alguns classificada como etnocêntrica, 

uma vez que aplica a toda a humanidade o ideal de desenvolvimento tecnológico 

que terá como auge a constituição da humanidade em rede.  

É como se o conhecimento (e, por extensão, a própria ciência) fosse 
uma decorrência secundária da apropriação material ou utilitária do 
mundo, o que nos faz voltar à tábula rasa aristotélica (mesmo que 
não seja nosso intento retomar dois mil anos de debates acerbos 
entre indutivistas e dedutivistas). Com isso, os textos de Lévy nos 
levam a um percurso interessante. De um mal disfarçado indutivismo 
epistemológico, ele salta para um positivismo quase que panfletário, 
chegando, enfim, a um relativismo bastante afeito às perspectivas 
pós-modernas tão em moda. Trata-se, enfim, de propor um "universal 
sem totalidade", como se este universal, esvaziado por uma 
perspectiva relativista mal disfarçada, não aparecesse senão como 
uma superação definitiva (e não dialética) do universal concreto de 
recorte hegeliano.39 

                                            
39SANTOS, Alckmar Luiz dos. A cibercultura como culpa. Disponível em 
<http://members.tripod.com/~lfilipe/levy.htm>. Acesso em: 26 dez. 2005. 
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Essa crítica não está de todo incorreta. Se por um lado Lévy tem o 

mérito de ser um arauto dos benefícios que a virtualização pode trazer para a 

humanidade, por outro lado algumas de suas afirmações, polêmicas afirmações 

convém frisar, podem receber a pecha de petição de princípio. Assim ocorre 

porque nem sempre Lévy ampara suas conclusões em dados concretos, 

procedimento que não deixa ser condenável, mesmo que suas afirmações tenham 

um caráter estritamente filosófico. Como afirma Félix Weygand: 

O que é remarcável nessa descrição não é tanto que o autor postule 
que tal modo de vida, que lembremos-lhe concerne atualmente a 
uma parte infinitesimal da população mundial, seja progressivamente 
generalizável à totalidade da humanidade. Afinal de contas, porque 
não? O que espanta é o caráter tipicamente gratuito dessa 
afirmação. Lévy postula implicitamente que este modo de vida é 
desejável e desejado por todo mundo, isso quer dizer no fundo que o 
modo de vida que é o seu atualmente possui uma superioridade 
intrínseca que conduzirá à sua adoção por cada um a partir do 
momento em que esta possibilidade seja oferecida: como se pode 
não ser planetário? No entanto, as condições práticas da realização 
dessa projeção estão de tal forma distantes da realidade 
contemporânea que dificilmente se poderia prejulgar o que ocorreria 
se ela fosse um dia realizada.40    

 

A crítica de Weygand dirige-se especialmente à filosofia política de 

Pierre Lévy e à sua concepção de ciberdemocracia. Tal crítica deverá, entretanto, 

ser considerada com reservas. Afirmar-se que toda a humanidade estará em rede, 

não significa necessariamente efetuar uma redução do político ao econômico. 

                                            
40 “Ce qui est remarquable dans cette description ce n'est pas tant que l'auteur postule qu'un tel mode 
de vie, qui rappelons-le ne concerne aujourd'hui qu'une partie infinitésimale de la population mondiale, 
soit progressivement généralisable à la totalité de l'humanité. Après tout pourquoi pas ? Ce qui étonne 
c'est plutôt le caractère typiquement gratuit de cette affirmation. Lévy postule implicitement que ce 
mode de vie est désirable et désiré par tout le monde, c'est-à-dire au fond que le mode de vie qui est 
le sien aujourd'hui possède une supériorité intrinsèque qui conduira à son adoption par chacun dès 
lors que cette possibilité sera offerte : comment peut-on ne pas être planétaire ? Cependant, les 
conditions pratiques de la réalisation de cette projection sont si éloignées de la réalité contemporaine 
qu'on peut difficilement préjuger de ce qui se passerait si elle se trouvait un jour réalisée.“ (Tradução 
nossa) WEYGAND, Felix. La fin du politique: une critique de la cyberdémocratie. Disponível em : 
<http://commposite.org/2004/articles/weygan.html#id2481920>. Acesso em: 26 dez. 2005. 
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Tampouco tal generalização poderá ser considerada um exercício de futurologia. O 

que interessa de fato são as possibilidade econômicas, políticas, sociais e culturais 

abertas pelo ciberespaço. E sobre essas possibilidades Lévy se manifesta com 

coerência. A críticas efetuadas por Weygand, e por tantos outros que adotam uma 

postura mais cética em relação aos destinos da sociedade da informação, 

funcionam, no entanto, como um balizador para o pensamento de Pierre Lévy, mas 

em absoluto invalidam a totalidade de suas idéias. 

 

1.3.4 Conexões: a virtualização do direito e as relações jurídicas na Internet. 

 

Este capítulo efetuou uma digressão proposital aos fundamentos 

antropológicos e filosóficos da cibercultura e do ciberespaço. O objetivo foi 

claramente trabalhar numa perspectiva interdisciplinar, preenchendo uma lacuna 

da literatura sobre o tema. De todo modo, como já explicitado anteriormente, essa 

digressão não pode ser entendida como um sociologismo ou um antropologismo 

desmedido. A idéia de um sistema normativo autônomo e independente capaz de 

se aplicar às relações jurídicas firmadas no ciberespaço não pode estar dissociada 

do papel desempenhado pela inteligência coletiva.   

Tampouco se pode desconsiderar a dimensão de afetividade que subjaz 

às relações que os indivíduos mantém na rede.  Tal dimensão resgata e justifica a 

proteção àqueles que economicamente são mais frágeis, não se admitindo, no 

entanto, que uma regulamentação das relações jurídicas no ciberespaço esteja 

circunscrita às respostas fornecidas por um sistema jurídico em particular. Com 

efeito, alguns vetores podem ser identificados no âmbito dessa regulamentação, 
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em especial quando são analisadas as relações de consumo de caráter 

internacional. O princípio da proteção do consumidor parece se constituir num 

vetor, um objeto, em torno do qual a regulação das relações jurídicas de consumo, 

firmadas na rede digital, pode orientar-se. Como defende Pierre Lévy: 

Certamente a tecnociência, o dinheiro e o ciberespaço fazem do 
homem um caçador, um proprietário, um dominador mais 
aterrorizante que nunca. Mas os grandes objetos contemporâneos só 
lhe conferem esses poderes forçando-o a submeter-se à experiência 
propriamente humana da renúncia à presa, da deserção do poder e 
do abandono da propriedade. A experiência da virtualização.41 

 

Entretanto, renunciar ao caráter estritamente comercial da utilização do 

ciberespaço é talvez a principal missão dos defensores da inteligência coletiva. Se 

essa renúncia não é possível voluntariamente, talvez a regulamentação dessas 

relações jurídicas possa fazê-lo. A análise dessas relações jurídicas quase sempre 

está fundada numa concepção equivocada sobre a natureza do espaço virtual. 

Tenta-se, sem muito sucesso, transpor para o ciberespaço os conceitos jurídicos 

próprios do mundo “físico”, numa flagrante totalização de sentido. É contra essa 

totalização que se insurgem os capítulos seguintes. Sublimar uma relação de força, 

a exemplo do que ocorre com os contratos, constituindo um sistema normativo 

capaz de ser aplicado efetivamente a relações intersubjetivas, individuais e 

coletivas é a tarefa a ser empreendida.  

 

 

 

                                            
41 LÉVY, Pierre. 1999a, p. 130. 
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2. AUTONOMIA DA VONTADE NA DOUTRINA CIVILISTA: 
VELHOS PARADIGMAS, NOVAS TECNOLOGIAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para o homem positivo, tudo o que é irreal 
se parece, já que as formas estão submersas 
e afogadas na irrealidade. [...] Há idéias que 
sonham. Certas teorias, que se acreditam 
científicas, são vastos devaneios, devaneios 
sem limites. [...] De fato o poeta traduziu para 
o concreto um tema psicológico bem geral: 
sempre haverá mais coisas num cofre 
fechado do que num cofre aberto. A 
verificação faz as imagens morrerem. 
Imaginar será sempre maior que viver”. 

(Gaston Bachelard, A Poética do Espaço). 
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 “A ciência positiva destruiu os mitos do voluntarismo”.42 A ficção do 

voluntarismo jurídico foi duramente combatida pela sociologia. Comte, Durkheim e 

Spencer denunciaram o caráter ilusório de um direito construído artificialmente pelo 

homem. A crise do contrato foi ilustrada pela constatação de que a legislação não 

cria para os contratantes um amplo espectro de possibilidades, restringindo o 

conteúdo eficacial do ato negocial e interditando aos particulares a celebração de 

negócios jurídicos que infrinjam a ordem pública e os bons costumes. Com efeito, 

qualquer que seja o negócio jurídico a ser celebrado, o legislador não confere aos 

contratantes o pleno controle de suas vontades individuais, conferindo o caráter de 

lei a todas as convenções firmadas pelos particulares. Apenas as “vontades 

racionais” são protegidas pela lei. Como afirma Michel Villey: 

Não é jamais a vontade pura do indivíduo que o direito torna 
obrigatória e tal coisa seria impensável. Porque a vontade empírica é 
instável e desordenada; quem desejasse se casar um dia, desejaria 
amanhã tornar-se livre; tomar a vontade pela ‘lei’ seria a incoerência 
absoluta, seria a ausência de direito. O direito sob o nome de 
vontade visa uma ficção de vontade, uma vontade corrigida, 
artificialmente tornada constante, coerente, correspondente à razão 
tal qual a lei a representa; uma vontade vigiada pela lei. Jamais a lei 
consentiu em se desfazer de seu império, jamais abdicou totalmente 
em favor do indivíduo e de seu contrato, mesmo nos bons tempos do 
Código civil.43    

 

O dirigismo estatal substituiu a autonomia da vontade, transformando 

os contratos em estatutos aos quais as partes se vinculam sem que possam discutir 

ampla e livremente o seu conteúdo. A intervenção crescente do Estado no domínio 
                                            
42“La science positive a détruit les mythes du volontarisme. ” (Tradução nossa) VILLEY, Michel. Essor 
et décadence du volontarisme juridique. In: Archives de Philosophie du droit. Sirey, 1957, p. 93. 
43 “Ce n’est jamais la volonté pure de l’individu  que le droit rend obligatoire et la chose serait 
impensable. Car la volonté empirique est instable et désordonnée ; qui voudrait se marier un jour 
voudrait demain devenir libre ; prendre la volonté pour “loi ” serait l’incohérence absolue, ce serait 
l’absance de droit. Le droit sous le nom de volonté vise une fiction de volonté, une volonté corrigée, 
artificiellement rendue constante, cohérente, correspondante à la raison telle que la loi se la 
répresente ;une volonté surveillée par la loi. Jamais la loi n’a consenti à se dessaisir de son empire ; 
jamais totalement abdiqué en faveur de l’individu et de son contrat, même aux beaux temps du Code 
Civil. ” (Tradução nossa) VILLEY, Michel. 1957, p. 94. 
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econômico demarca esse caráter estatutário do contrato, em especial em razão das 

novas espécies de contrato nascidas da prática negocial, como os contratos por 

adesão, os contratos tipos e os contratos dirigidos. Essas mudanças nas relações 

negociais afastariam quase que completamente o voluntarismo jurídico, uma vez 

que a vontade é por essência individual e o voluntarismo puro constituiria uma 

espécie de individualismo. A sociedade de massa, responsável pelo 

encarceramento do indivíduo nas masmorras do consumo coletivo, da 

homogeneização de gostos e da padronização de conteúdos simbólicos dos bens 

culturais, transformou a relação contratual, antes individual e, portanto, fundada na 

autonomia da vontade, numa relação coletiva. Nessa relação, as regras contratuais 

passaram a ser ditadas pela intervenção direta do Estado, com o objetivo de evitar 

abusos e proteger aqueles que são economicamente mais frágeis. A efetivação e a 

decadência desse sistema de proteção serão a seguir analisadas.  

 

2.1. O papel da vontade na criação de direitos e deveres. 

 

O direito moderno atribuía à vontade a força geradora do vínculo 

obrigacional, importância essa que foi mitigada durante o século XX, com a 

crescente intervenção do Estado na economia, em detrimento da liberdade 

individual. Uma questão, no entanto, ainda pode ser efetuada: qual o papel 

desempenhado pela vontade na criação de direitos e deveres? Na resposta a esta 

questão, Paul Roubier alerta, ainda na metade do século XX, para a distinção que 

se deve efetuar entre situações jurídicas subjetivas e situações jurídicas objetivas. 

Estas tendo por objetivo principal a produção de deveres; aquelas objetivando a 
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produção de direitos. Essa diferenciação nem sempre foi bem compreendida pela 

doutrina, que não raro a confundia com a distinção entre situações jurídicas 

contratuais e situações jurídicas legais. Enquanto a primeira distinção diz respeito 

ao próprio conteúdo das relações jurídicas, a segunda apenas se refere ao seu 

modo de criação.44  

Considerando que a vontade desempenha um papel decisivo na 

criação de situações jurídicas subjetivas, Roubier ressalva que uma situação 

jurídica como o usufruto, por exemplo, será sempre subjetiva, não importando a sua 

origem legal ou contratual. Em razão disso, o papel da vontade deve ser 

compreendido de maneira diferente, de acordo com três situações possíveis: a) 

situações jurídicas subjetivas que dependem da vontade privada tanto na sua 

criação quanto nos seus efeitos; b) situações jurídicas subjetivas que dependem da 

vontade privada para sua criação e da lei para seus efeitos; c) situações jurídicas 

subjetivas dependentes apenas da lei para sua criação e para seus efeitos. 

No primeiro caso, as situações jurídicas subjetivas que dependem da 

vontade privada tanto na sua criação quanto nos seus efeitos tornam-se a 

expressão máxima da liberdade e do arbítrio individual, em suma, da autonomia da 

vontade. É bem verdade que essa postura doutrinária estabeleceu uma discussão 

sobre a extensão do papel da vontade na criação de direitos e deveres, uma vez 

que o direito objetivo de certa maneira conforma a atuação da vontade e estabelece 

os limites dentro dos quais os atos e negócios jurídicos poderão se efetivar.  

Crítica semelhante é efetuada em relação aos efeitos do negócio 

jurídico, uma vez que a intenção das partes ao firmarem um contrato seria 

                                            
44 ROUBIER, Paul. Le rôle de la volonté dans création des droits et des devoirs. In: Archives de 
Philosophie du droit. Sirey, 1957, p. 14. 
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predominantemente de natureza econômica. A estrutura jurídica do ato negocial 

seria definida pelo ordenamento jurídico, que forneceria aos contratantes os 

instrumentos necessários para a produção de efeitos jurídicos do contrato. Segundo 

essa concepção, não se poderia exigir dos contratantes, no momento da formação 

do contrato, uma reflexão jurídica sobre efeitos do negócio que estariam a celebrar. 

Uma vez que as coisas apenas se tornam objeto de relações comerciais por sua 

qualidade de bens que se destinam a uma utilização econômica, e não porque 

nelas se vislumbra a possibilidade de aquisição de um direito de propriedade, não 

haveria sentido em se exigir das partes contratantes uma intenção jurídica 

subjacente a todo ato negocial por elas praticado. Fazê-lo, seria um exagero.  

Roubier, no entanto, afasta essas duas críticas. Embora se deva 

reconhecer que a ordem jurídica limita a atuação da vontade, exigindo das partes a 

inserção no contrato de certas cláusulas, tal fato apenas demonstra que a ordem 

jurídica pretende fazer valer a vontade média dos contratantes quando estes não 

observaram determinadas regras às quais estariam obrigados desde o início. 

“Pode-se afirmar que aqui o direito adotou como objetivo para suas regras servir à 

vontade média das partes. A possibilidade dada a estas de editarem outras regras 

expressas, ou de recorrerem a outras categorias jurídicas, é a marca incontestável 

do papel da vontade na produção dos efeitos de direito”.45 Com relação à crítica de 

que os objetivos das partes ao firmarem um negócio jurídico seriam puramente 

econômicos, Roubier é enfático ao afirmar que mesmo nos atos mais simples é 

possível identificar um interesse jurídico dos contratantes, embora não se possa 

                                            
45 “On peut donc affirmer que le droit a pris, ici, pour but de ses règles de servir la volonté moyenne 
des parties. La possibilité donnée à celles-ci d’édicter d’autres règles expresses, ou de recourrir à 
d’autres catégories juridiques, est la marque incontestable du rôle de la volonté dans la production 
des effets de droit.” (Tradução nossa) ROUBIER, Paul. 1957, p. 16.  
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exigir destes uma reflexão aprofundada sobre as conseqüências jurídicas de seus 

atos. 

No segundo caso, situações jurídicas subjetivas que dependem da 

vontade privada para sua criação e da lei para seus efeitos, a vontade privada 

estaria na base de determinados atos jurídicos, mas necessitaria da ordem jurídica 

para a produção de seus efeitos, sendo defesa aos particulares a modificação de 

seu conteúdo. O contrato seria apenas o meio a partir do qual as partes 

ingressariam em um estatuto previamente fixado e regulamentado pela lei. É 

necessário, contudo, ressaltar certa confusão efetuada pela doutrina ao identificar 

as situações jurídicas que se enquadrariam nessa classificação. Não se poderiam 

inserir nessa mesma categoria os atos jurídicos criadores de direitos reais, como a 

hipoteca ou o usufruto, por exemplo, com os atos jurídicos relativos ao estado das 

pessoas, como o casamento ou a adoção.  

A distinção é significativa. Os atos criadores de direitos reais, não 

obstante tenham os seus efeitos regulamentados pela lei, caracterizam ainda assim 

situações jurídicas subjetivas, uma vez que, sendo criadas pela vontade das partes 

e tendo os seus efeitos fixados pela lei, produzem muitos mais direitos e vantagens 

do que deveres e obrigações. Por outro lado, no que concerne aos estatutos 

relativos ao estado das pessoas, como o casamento e a filiação, o direito objetivo 

impõe aos indivíduos o respeito a determinadas regras. Inexiste nesse caso a 

possibilidade de intervenção da vontade para a produção de determinados efeitos. 

Tais situações seriam classificadas como situações jurídicas objetivas. 

O terceiro caso apresentado, situações jurídicas subjetivas 

dependentes apenas da lei para sua criação e para seus efeitos, constitui um 

exemplo claro de que a diferença entre as situações objetivas e subjetivas deve ser 
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buscada na verificação do conteúdo das prerrogativas criadas para as partes, ou 

seja, na constatação de que tais situações criam mais direitos e vantagens, e assim 

seriam denominadas subjetivas, do que deveres, sendo em razão disso chamadas 

de situações jurídicas objetivas.  

A vontade privada resta sempre livre para declinar ou não desta 
vantagem que a lei acaba de criar em seu benefício; a viúva pode 
renunciar ao usufruto sucessoral estabelecido em seu proveito pela 
lei; de uma maneira mais geral, o herdeiro pode renunciar à 
sucessão. E assim ocorre porque o direito subjetivo constitui 
essencialmente uma vantagem; ele não é, para seu titular, uma 
túnica de Nessus da qual não poderá se despojar. A lei lhe oferece a 
criação de uma situação jurídica e ele pode declinar desta oferta.46   

 

Apesar dessa distinção, poder-se-ia objetar que o fato de a situação 

jurídica depender exclusivamente da lei para a sua criação e produção de efeitos 

retiraria qualquer possibilidade de intervenção da vontade, uma vez que o titular do 

direito não poderia atuar para garantir a si próprio uma vantagem. Contra essa 

objeção, Roubier argumenta que mesmo nos casos nos quais aparentemente não 

se pode vislumbrar uma intervenção direta da vontade, seja na criação do ato 

jurídico seja na produção de seus efeitos, uma vez que ambos são fixados pela lei, 

ainda assim a vontade privada poderia declinar das vantagens produzidas por tal 

ato. O voluntarismo jurídico conhece desta forma um redimensionamento de seu 

poder. Um poder que não apenas exercerá uma influência direta na conformação do 

direito interno, em especial do direito civil, mas sobretudo lançará as bases teóricas, 

ainda que não claramente delimitadas, para a adoção no direito internacional 

                                            
46 “La volonté privé reste toujours libre de décliner ou non cet avantage que la loi vient de créer à son 
profit ; la veuve peut renoncer à l’usufruit successoral établit à son profit par la loi ; d’une manière plus 
genérale, l’héritier légal peut renoncer à la succession. Et il en est ainsi parce que le droit subjectif 
constitue essentiellement un avantage; il n’est pas, pour son titulaire, une tunique de Nessus qu’il ne 
pourrait dépouiller. La loi lui offre la création d’une situation juridique, et il peut décliner cette offre.” 
(Tradução nossa). ROUBIER, Paul. 1957, p. 20.  
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privado da autonomia da vontade como critério de escolha da lei aplicável aos 

contratos. O apogeu e a crise da autonomia da vontade no direito civil e no direito 

internacional privado serão analisados a seguir. Antes, porém, convém refletir sobre 

o voluntarismo jurídico e seus reflexos na qualificação dos fatos e das relações 

jurídicas. 

 

2.1.1 O voluntarismo jurídico. 

 

A posição teórica de Roubier é mais bem compreendida a partir das 

críticas por ele efetuadas às conceituações de direito objetivo e direito subjetivo. 

Para tanto, a comparação entre o pensamento de Savigny e de Jhering é 

inevitável. Para este último, o direito subjetivo consiste num interesse juridicamente 

protegido, ou seja, resulta numa vantagem ou numa utilidade que necessita de 

uma sanção atribuída pela autoridade pública. Essa concepção de direito subjetivo 

foi duramente criticada pela doutrina, por vincular a existência do direito a uma 

ação que o assegurasse, além de conceber o direito subjetivo a partir de uma ótica 

estritamente utilitarista.  

Embora se deva reconhecer que Jhering fora claramente influenciado 

pelo direito romano, no qual aparentemente não havia a noção de direito subjetivo 

tal como concebida pelos modernos, atribuir-lhe uma visão materialista e utilitarista 

do direito resulta numa crítica por demais severa. Jhering não reduzia o direito 

subjetivo à satisfação de interesses que garantissem apenas vantagens 

pecuniárias aos seus titulares. Dentre as vantagens que poderiam ser protegidas 

como direito inseriam-se também bens de natureza moral, cujo valor era por ele 
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reconhecido. “A vontade que se põe em oposição ao direito não pode querer ser 

protegida, e se o direito foi levado a atribuir-lhe proteção com relação à posse, é 

preciso procurar a razão dessa proteção não na vontade em si mas noutro lugar”.47    

Desta forma, seu utilitarismo poderia ser condenado em termos de 

política legislativa, uma vez que o direito dependeria das escolhas do Estado, a 

quem competiria definir quais os interesses que deveriam ser protegidos, mas essa 

condenação não poderia ser estendida à própria concepção de direito. Se é certo 

que a idéia de um direito apenas existente graças ao reconhecimento estatal 

poderia ensejar a criação de leis despóticas, certo é também que tal fato depende 

sobretudo do regime político, sendo um problema de política legislativa e não de 

uma definição de direito que se queira cunhar.  

A despeito dessas considerações, a teoria de Jhering parece melhor se 

ajustar à noção de situação jurídica objetiva do que à de situação jurídica subjetiva. 

A proteção do interesse da vítima à reparação do dano lhe é assegurada pela ação 

de responsabilidade, posto tratar-se de uma infração a um dever, mas essa ação 

de responsabilidade não deve ser confundida com a ação que sanciona um direito 

subjetivo. No primeiro caso, a ação de responsabilidade apenas sanciona um 

dever jurídico que fora infringido, o que não acontece no segundo caso. Como 

afirma Roubier:  

                                            
47 “La volonté qui se met em opposition avec le droit ne peut prétendre à être protegée, et si le droit a 
été améné à lui accorder protection par rapport à la possesion, il faut en chercher la raison non dans 
la volonté même, mas ailleurs.“ (Tradução nossa). JHERING, R. Von. Études complementaires de 
l’esprit du Droit Romain. Vol. II, Fondement des interdits possessoires :critique de la théorie de 
Savigny. Deuxième édition, Paris : A. Marescq Éditeur, 1880, p. 39. Consulte-se ainda : ROUBIER, 
Paul. 1957, p. 21.  
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Da mesma maneira, dir-se-á no direito da propriedade industrial que 
os interesses podem ser juridicamente protegidos, seja por uma ação 
de contrafação, se houver ofensa a um direito subjetivo, seja pela 
ação de concorrência desleal, se houve infração do dever de 
lealdade entre concorrentes: ora, não seria preciso fazer acreditar 
que os dois tipos de proteção são idênticos, nem que há um direito 
subjetivo nas duas hipóteses. A teoria de Jhering está assim 
impossibilitada de precisar, no direito atual, o que é um direito 
subjetivo e o que não passa de uma situação jurídica objetiva.48 

 

Para Savigny, no entanto, o direito consiste basicamente num poder da 

vontade. Não se trata aqui de uma vontade absoluta, mas de um poder volitivo 

soberano que se exerce nos estreitos limites da própria ordem jurídica. Existiria 

assim uma zona de autonomia do indivíduo que estaria na base do princípio da 

liberdade de convenções. As críticas efetuadas por Jhering a Savigny repousam 

numa confusão por aquele efetuada entre situações jurídicas objetivas e situações 

jurídicas subjetivas.  

Como bem demonstrou Roubier, enquanto as primeiras não se poderiam 

vincular a uma atuação da vontade, as segundas decorreriam da vontade 

manifestada pelos particulares. As situações jurídicas subjetivas apresentariam 

assim duas características que possibilitariam o seu imediato reconhecimento: a) a 

situação jurídica subjetiva consiste numa situação pré-estabelecida que permita ao 

beneficiário vislumbrar as vantagens para ele advindas, não importando se tais 

vantagens são constituídas a partir de uma determinação da lei, havendo nesse 

caso pouca intervenção da vontade quanto ao conteúdo e efeitos do ato, ou 

                                            
48 “De la même manière, on dira dans le droit de la propriété industrielle que les intérêts peuvent être 
juridiquement protégés, soit par une action en contrefaçon s’il y a atteinte à un droit subjectif, soit par 
l’action en concurrence déloyale s’il y a eu infraction au devoir de loyauté entre concurrents : or il ne 
faudrait pas laisser croire que les deux types de protection sont identiques, ni qu’il y a  un droit 
subjectif dans les deux hypothèses. La théorie de Jhering est ainsi hors d’état de préciser en droit 
actuel ce qui est un droit subjectif et ce qui n’est qu’une situation juridique objective.” (Tradução 
nossa) ROUBIER, Paul. 1957, p. 22. 
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dependam exclusivamente da manifestação volitiva; b) as situações jurídicas 

subjetivas produzem muito mais vantagens e prerrogativas do que desvantagens. 

Roubier fornece, portanto, uma definição de situações jurídicas subjetivas como 

sendo “situações regularmente estabelecidas, seja por ato de vontade, seja pela 

lei, das quais decorrem prerrogativas que são vantajosas para seus beneficiários e 

às quais eles podem em princípio renunciar”.49 

Essas características não estão presentes nas situações jurídicas 

objetivas, uma vez que estas produzem mais obrigações do que direitos. Como 

exemplo tem-se a ação de responsabilidade por ato ilícito, que não se constitui 

sobre a base de um direito pré-estabelecido, mas resulta tão somente numa 

reação da ordem jurídica contra a infração de um dever jurídico. Tais situações são 

chamadas por Roubier de “situações reacionais”, pois a ação de responsabilidade 

não estará fundada em um direito anterior do autor, sendo apenas a conseqüência 

do desrespeito à regra neminem laedere. Embora não se possa desconsiderar que 

tal ação criará para a vítima um direito subjetivo à reparação, resta evidente que o 

autor do ilícito não pretendeu as conseqüências do ato ou fato praticado, curvando-

se diante do império da ordem jurídica e das sanções que por ela lhe são impostas. 

Um outro tipo de situações jurídicas objetivas consiste nas chamadas “situações 

institucionais”. Nestas existe uma situação jurídica pré-estabelecida da qual se 

podem retirar conseqüências jurídicas. No entanto, tais conseqüências serão 

unicamente fixadas pela ordem jurídica. As normas que estabelecem esses 

                                            
49 “Des situations régulièrement établies, soit par acte volontaire, soit par la loi, desquelles découlent 
principalement des prérogatives qui sont à l’avantage de leurs bénéficiaries, et auxquelles ils peuvent 
d’ailleurs en principe renoncer. ” (Tradução nossa).  ROUBIER, Paul. 1957, p. 24. 
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deveres a serem necessariamente observados teriam uma “inspiração política 

autoritária”.50   

Essa inspiração “autoritária” será analisada a seguir, por ora convém 

ressaltar que a relação entre direito objetivo e direito subjetivo, ou melhor, entre 

objetivismo e subjetivismo ilustra bem a posição de Roubier no que diz respeito ao 

papel da vontade na criação de direitos e deveres. Embora a distinção por ele 

efetuada seja defensável, Roubier peca por não considerar os direitos da 

personalidade, como o direito à vida, à integridade física, à honra, à liberdade, ao 

segredo profissional, como direitos propriamente ditos. Para ele, a ação de 

responsabilidade em caso de infringência desses direitos objetivaria sancionar o 

dever jurídico de não lesar a ninguém (neminem laedere) e não um direito 

considerado em si mesmo. Essa relação entre objetivismo e subjetivismo repousa 

sobre um pano de fundo político. Decidir sobre as questões que deveriam ser 

reguladas pela iniciativa dos particulares ou quais as relações que estariam 

sujeitas a uma regulamentação legal consiste numa decisão de política jurídica. 

Tradicionalmente, as situações jurídicas subjetivas estariam vinculadas ao direito 

privado e as situações jurídicas objetivas inscrever-se-iam no domínio do direito 

público.  

As tentativas de se rechaçar a existência do direito subjetivo, tal como 

propôs Duguit, são de plano afastadas por Roubier. Essa posição tem uma 

importante razão de ser.  As pretensões de Roubier circunscrevem-se a uma 

tentativa de demarcar o terreno do direito subjetivo, ou das situações jurídicas 

subjetivas, sem que sejam aplicadas a essas relações privadas as regras 

constritivas do direito público.  
                                            
50 ROUBIER, Paul. 1957, p. 26. 
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Poderia o objetivismo jurídico inscrever-se no campo do direito privado 

sem que para isso fossem necessárias as incursões nos métodos do direito 

público? A essa pergunta Roubier adiciona uma outra: “quando se diz que o 

objetivismo jurídico comporta um sistema de ônus e de deveres que correspondem 

a uma regulamentação de autoridade, porque se estimaria que a idéia de deveres 

e ônus fosse estranha ao direito privado?”51  

A resposta a esta questão será encontrada na afirmação de que no 

direito moderno – observe-se que Roubier defende essas idéias durante os 

primeiros anos da segunda metade século XX – tanto os direitos quanto os 

deveres parecem crescer simultaneamente. O nascimento de novos deveres, com 

a multiplicação das relações sociais, acarreta paralelamente o surgimento de 

novos direitos. Poder-se-ia criticar contudo a confusão doutrinária efetuada entre 

deveres e obrigações. Enquanto essas últimas estão associadas à expressão 

direito de crédito, não se pode nominar devedoras, no sentido próprio do direito 

obrigacional, as pessoas encarregadas do cumprimento de um dever. Existiria, 

portanto, uma imprecisão terminológica a ser corrigida.52 

A distinção entre direitos e deveres conduz a uma dupla constatação. 

Sendo evidente que não se pode confundir o dever jurídico com a idéia de 

obrigação, a infringência de um determinado dever jurídico poderá criar um direito 

subjetivo. Essa primeira constatação, evidentemente, contrapõe-se à posição 

                                            
 51 “Lorsqu’on dit que l’objectivisme juridique comporte un système de charges et de devoirs, qui 
correspondent à une réglementtion d’autorité, pourquoi estimerait-on que l’idée des devoirs et des 
charges soit étrangère au droit privé ? ” (Tradução nossa) ROUBIER, Paul. 1957, p. 35. 
52 Roubier se refere explicitamente às teorias de Planiol, a quem ele evidentemente escusa por ter 
efetuado uma  confusão entre deveres e obrigações em virtude da idéia, comum à época, de que as 
regras jurídicas teriam a lei como única fonte. 
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defendida por Duguit, para quem seria absurdo considerar que um ato contrário a 

direito fosse criador de um direito subjetivo. Como ele afirma: 

Dessa regra, ser-nos-á necessário encontrar o princípio e a fórmula. 
Tudo decorre daí. Se um ato tem um valor jurídico, não é porque tem 
por suporte um sujeito de direito, que não se encontra sempre pela 
boa razão de que não existe. Se um ato tem um valor jurídico, é 
porque a vontade que o produziu é determinada por um objetivo 
conforme à regra de direito. A antiga noção de vínculo jurídico, de 
vinculum juris, desaparece; a relação de direito se dissipa. Um fato 
humano, ou seja, um fato provocado por um ato de vontade 
individual, eis aí tudo o que há. Esse fato é um fato jurídico se for 
conforme à regra de direito e, nesse caso, o detentor da força 
material empregará legitimamente a sua força para a realização 
desse ato de vontade. Diz-se então que há uma situação jurídica. 53 

  

O objetivismo de Duguit o impediria assim de vislumbrar a criação de 

uma prerrogativa jurídica em benefício da vítima, nos casos de um delito civil, por 

exemplo. O direito à indenização e à reparação do dano seria o resultado de uma 

resposta fornecida pela própria ordem jurídica contra o ato ilícito perpetrado, não 

se lhe podendo atribuir o sentido de um direito subjetivo a essa reparação. Como o 

direito poderia nascer do não-direito? A resposta a essa indagação é tratada por 

Roubier como um falso problema. O delito civil é precedido de um dever imposto 

de maneira incontestável pelo direito objetivo. Aos benefícios decorrentes desse 

dever de não causar dano a outrem não se pode, obviamente, renunciar. Não se 

admite uma convenção que estabeleça previamente o direito de uma das partes a 

causar um dano à outra. Mas uma vez causado o dano, nasce para a vítima um 

                                            
53 “De cette règle, il nous faudra trouver le principe et la formule. Tout découle de là. Si an acte a un 
valeur juridique, ce n’est pas pace qu’il a pour support un sujet de droit, que l’on ne trouve pas 
toujours, pour cette bonne raison qu’il n’existe jamais. Si un acte a une valeur juridique, c’est parce 
que la volonté qui l’a produit est déterminée par un but conforme à la règle de droit. La vieille notion 
du lien de droit, du vinculum juris, disparaît ; le rapport de droit s’évanouit. Un fait humain, c’est-à-dire, 
un fait provoqué par un acte de volonté individuelle, voilà tout ce qu’il y a. Ce fait est un fait de droit s’il 
est conforme à la règle de droit, et dans ce cas, le détenteur de force matérielle emploiera sa force 
légetimiment à la réalisation de cet acte de volonté. On dit alors qu’il y a une situation de 
droit.“(Tradução nossa). DUGUIT, Léon. L’État, le droit objectif et la loi positive. Paris : Ancienne 
Librairie Thorin et fils, 1901, p. 17. 
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direito de reparação que poderá ser objeto de renúncia, caracterizando assim uma 

situação jurídica subjetiva. Não haveria problema algum para que, a partir da lei, 

surgisse um direito subjetivo como conseqüência da infração de um dever jurídico 

a todos imposto. 

A segunda constatação admite que a violação de um direito subjetivo 

resulte numa infração de um dever jurídico. Sendo evidente que todos os direitos 

subjetivos encontram-se sujeitos à proteção da ordem jurídica, não restam dúvidas 

de que o desrespeito a um direito subjetivo constituirá uma infringência aos 

deveres a todos impostos pela própria ordem jurídica. “A prerrogativa que é 

reconhecida a um particular sob a forma de um direito subjetivo, apresenta-se, 

assim, de todo modo, como um ramo destacado da grande árvore que constitui o 

ordenamento jurídico em sua totalidade.”54   

A posição adotada de Roubier é claramente favorável a uma concepção 

do poder da vontade como criador de direitos e deveres, a despeito das doutrinas 

objetivistas que limitam a atuação da vontade a uma simples observância do que 

preceitua a ordem jurídica. Com relação especificamente à criação de deveres, 

casos há em que o ordenamento jurídico intervém imperativamente na realização 

dos atos voluntários e dos negócios jurídicos, criando deveres que serão 

obedecidos, de bom ou mau grado, pelas partes.  

No entanto, existem situações outras nas quais a vontade privada está 

situada na origem desses deveres. Tais situações seriam, portanto, de dois tipos: 

a) situações que criam deveres gerais que existem em todos os engajamentos 

                                            
54 “La prérrogative qui est reconnue à um particulier sous la forme d’un droit subjetif se présente ainsi 
em qualque sorte comme un un rameau détaché du grande arbre qui constitue l’ordonnacement 
juridique tout entier. ” (Tradução nossa) ROUBIER, Paul. 1957, p. 53. 
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voluntários, dentre as quais se destacam o dever de fidelidade à palavra dada e o 

dever geral de executar as obrigações contraídas como contrapartida de um 

benefício obtido na relação negocial; b) deveres especiais presentes nas diversas 

formas de engajamento voluntário, em especial os deveres de diligência e de 

garantia.55  No primeiro caso, o dever de fidelidade à palavra dada é analisado a 

partir da faculdade de renúncia a um direito. Essa faculdade é inerente ao direito 

subjetivo, uma vez que este representa uma vantagem para seu titular que poderá 

a ela renunciar, voluntariamente. Assim ocorre, no entanto, nos casos em que essa 

vantagem é criada pela lei. Nos casos em que a vantagem é produzida no âmbito 

de uma relação contratual, o desfazimento do negócio apenas poderá se efetivar 

havendo o consenso dos contratantes.  

A resilição do contrato mediante a vontade unilateral do contratante 

apenas seria admitida em determinados tipos de contratos, como o mandato, por 

exemplo, ou nos contratos de execução continuada nos quais ocorrera a 

prorrogação por tempo indeterminado, desde que cumpridos alguns requisitos 

mínimos, como a notificação prévia da parte adversa. Noutras circunstâncias, a 

dependência recíproca dos direitos e obrigações instituídos nos contratos 

sinalagmáticos impediria o descumprimento unilateral da palavra avençada.  

O que não resta claro é que nesses casos o dever de cumprir a palavra 

dada decorre de uma determinação da própria ordem jurídica, que atribui sanções 

para os casos de desistência ou inadimplemento voluntário das obrigações 

contraídas. De todo modo, Roubier considera essas hipóteses como exemplos de 

deveres jurídicos gerais que nascem da vontade das partes. Além desses deveres 

que decorreriam da vontade dos contratantes, existiriam deveres especiais 
                                            
55 ROUBIER, Paul. 1957, p. 62. 
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próprios de cada espécie de relação negocial, como os deveres de diligência e de 

garantia.  

O dever de diligência seria característico dos contratos que geram 

obrigações de meio, a exemplo dos contratos firmados por profissionais liberais, 

tais como médicos ou advogados. Nesse caso o contratante obriga-se a envidar 

todos os esforços para atingir o resultado final, mas este resultado não constitui em 

si mesmo o conteúdo do negócio. O contratante não estará inadimplente se não 

obtiver o resultado pretendido, mas deverá ser diligente o suficiente para criar as 

condições que propiciem a produção desse resultado. O fato de tal 

responsabilidade decorrer do acordo de vontades retira o dever de diligência do 

campo dos deveres gerais aos quais os indivíduos estão submetidos, tornando-o 

um dever a ser cumprido em decorrência da constituição do vínculo obrigacional.   

Os deveres de garantia, por sua vez, reforçam a obrigação 

originalmente contraída, tendo-se como exemplo a responsabilidade do 

transportador de não apenas ser suficientemente diligente no transporte dos 

passageiros, mas também de garantir-lhes a chegada ao destino. São ainda 

exemplos desses deveres, a garantia contra a evicção e a garantia dos vícios 

redibitórios. Nesses casos, o dever de garantia reforça a obrigação, mas não altera 

o caráter de situação jurídica subjetiva, uma vez que tais garantias, ainda que 

decorram de uma determinação legal, podem ser reforçadas ou suprimidas. O 

problema é que modernamente, em especial nas relações de consumo, o caráter 

imperativo de tais normas veda aos contratantes a exclusão prévia da 

responsabilidade pelos defeitos ocultos que a coisa vier a apresentar. 

Onde estariam, pois, os limites entre os deveres que decorrem da 

própria ordem jurídica e aqueles que nascem das vontades privadas?  O limite 



 
 
 

 

85 

entre ambos seria uma situação puramente fática, diria Paul Roubier. Não existem 

fórmulas para tanto. A vontade privada não é soberana, mas apenas autônoma. 

Essa autonomia da vontade, defendida por Roubier, não o leva contudo a uma 

posição absolutamente contrária àquela defendida por Duguit. A crítica 

desenvolvida por este último à noção de direito subjetivo repousa na constatação 

de que as vontades privadas, sendo autônomas, suporiam a existência de algumas 

vontades superiores às demais. Assim não ocorre. A autonomia da vontade exerce-

se nos estreitos limites estabelecidos pela ordem jurídica e a esta deverá se 

conformar. O direito subjetivo impõe-se não pela vontade dos seus titulares, mas 

pelo fato de que o próprio direito objetivo lhe confere uma sanção.56   

As idéias de Paul Roubier ilustram assim um redimensionamento do 

papel da vontade na criação de direitos e deveres, ressaltando-se certo relativismo 

que se recusa a assumir posições extremadas, embora ainda tente resgatar de 

certa maneira o poder da vontade. O triunfo do voluntarismo conheceu na história 

conseqüências semelhantes no direito público e no direito privado. Embora o 

voluntarismo jurídico tenha se constituído na “alma das constituições modernas”, 

como bem afirma Michel Villey,57 o voluntarismo forjado na idade média perdeu 

espaço para as forças objetivas da história, para o espírito do povo (volksgeist). O 

direito deixou de consistir na expressão de uma vontade geral, de origem divina, 

passando a ser concebido como a expressão da vontade popular, atribuída aos 

representantes do povo no parlamento. Como constata Michel Villley, para em 

seguida indagar-se: 

                                            
56 ROUBIER, Paul. 1957, p. 68. 
57 VILLEY, Michel. 1957, p. 91. 
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O objetivo de todas essas construções é que a regra de direito seja 
conduzida à vontade: ‘o direito é a autonomia da pessoa’, sua 
máxima fundamental ‘que a autonomia do indivíduo seja feita’, diria 
um profundo intérprete. Para o historiador do direito moderno, é um 
espetáculo admirável ver a idéia voluntarista invadir e irrigar todas as 
parcelas do nosso direito. Todos os juristas ortodoxos aceitavam, há 
cinqüenta anos (se não estão ainda a ela ligados) essa filosofia 
implícita, o monismo da vontade? 58 

 

O direito positivo edificou-se, desta forma, na esteira deixada pela 

monopolização da produção legislativa por parte do Estado e tanto no âmbito do 

direito público quanto no direito privado o contrato tornou-se a fonte única de 

vínculos jurídicos. A relação jurídica de natureza contratual assumiu na era 

moderna uma dimensão anteriormente não prevista no próprio direito romano. A 

alma do contrato era, e ainda é, o consentimento válido, expressado pelos 

contratantes.  

Esse postulado não somente fundamentava a interpretação dos 

magistrados acerca do conteúdo da relação negocial, como também se estendia à 

interpretação da ordem jurídica em sua totalidade, ou pelo menos aos atos 

jurídicos voluntários. O princípio da autonomia da vontade materializou-se no artigo 

1.134 do Código Civil francês, no qual restava estipulado que as convenções 

legalmente constituídas fariam lei entre as partes. André-Jean  Arnaud considera 

esse artigo do Código Civil francês  

                                            
58 “Le but de toutes ces constructions est que toute règle soit ramenée à la volonté :  ‘Le droit, c’est 
l’autonomie de la personne’, sa maxime fondamentale  ‘que la volonté de l’individu soit faite’ disait un 
profond interprète. Pour l’historien du droit moderne, c’est un admirable spetacle de voir l’idée 
volontariste envahir et vomme irriguer toutes les parcelles de notre droit. Tous les juristes orthodoxes 
acceptaient, il y a cinquante ans (s’ils n’y sont attachés encore) cette philosophie implicite le monisme 
de la volonté ? ” (Tradução nossa) VILLEY, Michel. 1957, p. 92. 



 
 
 

 

87 

o produto do encontro entre duas correntes exteriores à pura técnica 
jurídica, duas correntes racionalistas: a corrente nascida da pesquisa 
teológica e canônica e a corrente voluntarista moderna. Uma e outra 
exaltavam a liberdade e a vontade próprias do homem. Era inevitável 
que esses dados, aplicados ao domínio das obrigações, fossem 
traduzidos pelo princípio da autonomia da vontade. 59 

 

Com base nesses princípios a sucessão ab intestat, por exemplo, fazia 

presumir no direito francês a existência de um testamento que correspondesse à 

vontade última do defunto, ou nos casos do regime legal do matrimônio a lei 

buscava a vontade presumida dos cônjuges. E não é por acaso que Savigny e 

Foelix utilizarão o conceito de autonomia da vontade na doutrina internacionalista 

como uma justificação a posteriori da lei do contrato – como se verá adiante –, 

entendendo ter sido esta a escolha implícita dos contratantes, fosse em razão da 

“natureza das coisas”, para o primeiro, ou em virtude dos “usos das nações”, para 

o segundo.60  

A transição do direito individual para o direito social, a publicização do 

direito, reduziram a importância do voluntarismo na constituição dos negócios 

jurídicos. Mas ainda assim a vontade pode assumir um papel importante na 

determinação da categoria jurídica do ato negocial. O problema da qualificação, e 

de sua relação com a autonomia da vontade, torna-se um importante obstáculo a 

ser suplantado, sobretudo quando se trata de aplicar a teoria das qualificações no 

âmbito das relações contratuais firmadas no ciberespaço. Como definir o caráter 

                                            
59“le produit de la rencontre entre deux courants extérieurs à la pure techinique juridique, deux 
courants rationalistes : le courant issu de la recherche théologique et canonique, et le courant 
voluntariste moderne. L’un et l’autre exaltaient la liberté et la volonté propres de l’homme. Il était 
inévitable que ces données, apliquées ao domaine des obligations, se traduissent par le principe dit 
de l’autonomie de la volonté.“ (Tradução nossa). ARNAUD, André-Jean. Les origines doctrinales du 
code civil français. Paris: Bibliothèque de Philosophie du Droit, 1969, p. 213. 
60 RANOUIL, Véronique. L´autonomie de la volonté: naissance et évolution d’un concept. Paris: 
Presses Universitaries de France, 1980, p. 23. 



 
 
 

 

88 

internacional do contrato quando este é firmado na rede? Qualificá-lo resulta numa 

tarefa tão difícil quanto importante para o direito internacional privado. A vontade 

desempenha aqui um papel que não pode ser negligenciado. 

 

2.1.2 Vontade e qualificação. 

 

Nos negócios jurídicos a vontade não criaria efeitos, pois estes seriam 

decorrentes das leis, que apenas concederiam aos indivíduos a possibilidade de 

escolher a categoria jurídica dentro de certos limites estabelecidos pelo próprio 

ordenamento jurídico. Essas limitações à vontade negocial conduzem à conclusão 

de que a lei deixa aos indivíduos um espectro restrito de possibilidades, quando se 

tratar de escolher a categoria jurídica e a eficácia da relação jurídica. A 

socialização do contrato acarretou uma mitigação da importância da autonomia da 

vontade para o direito civil e para o direito internacional privado. Ainda assim, o 

processo de qualificação pode ensejar uma intervenção direta da vontade a fim de 

que os fatos ou situações jurídicas sejam enquadrados na norma. 

Em que consiste a qualificação? Será necessária uma distinção inicial 

entre o processo de qualificação efetuado pelo direito civil, em particular, e os 

problemas que esse mesmo processo acarreta quando se trata de aplicá-lo ao 

direito internacional privado. Qualificar significa, em última instância, “[determinar] a 

natureza de uma relação de direito que tem por efeito classificá-la numa das 
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categorias jurídicas existentes”.61 O contrato de compra e venda, por exemplo, 

pressupõe no direito francês a existência da coisa, a fixação do preço e a 

transferência de propriedade. Esses são os elementos requeridos pela ordem 

jurídica francesa para qualificar no negócio jurídico como compra e venda. No 

direito brasileiro, entretanto, são elementos do contrato de compra e venda a coisa, 

o preço e o consentimento. Ora, é de todos sabido que para a ordem jurídica 

brasileira o contrato de compra venda consiste apenas e tão somente em um meio 

para a aquisição da propriedade, não sendo a transferência de domínio um 

elemento desse contrato.  

O simples acordo de vontades não terá o condão de produzir de 

imediato a transferência de domínio, como ocorre no direito francês, sendo essa 

transferência de propriedade uma decorrência da tradição ou da transcrição, a ser 

realizada quando da execução do contrato. Tem-se nesse caso um problema de 

conflito de qualificações. Os elementos exigidos para qualificar o contrato de 

compra e venda no direito francês diferem dos elementos necessários para a 

mesma qualificação no direito brasileiro. Assim ocorre porque a qualificação não 

corresponde apenas ao processo em si mesmo, ao ato ou efeito de qualificar, mas 

diz respeito também à moldura – a expressão categoria de qualificação será 

utilizada no direito internacional privado – no interior da qual os fatos e as 

situações jurídicas serão dispostos. 62  As incertezas daí decorrentes conferem ao 

arbítrio individual certa dose de liberdade para efetuar o enquadramento dos fatos 

nas categorias jurídicas a eles correspondentes.  

                                            
61 “(détermination de) la nature d’un rapport de droit à l’effet de le classer dans l’une des catégories 
juridiques existantes.” (Tradução nossa) TERRÉ, François. Volonté et qualification. In: Archives de 
Philosophie du droit. Sirey, 1957, p. 99. 
62 Ibid., p. 100. 
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O processo de qualificação não poderá prescindir, portanto, das 

qualificações pré-estabelecidas pelo legislador. Essas qualificações terão por 

objetivo definir com o maior grau de precisão possível as expressões utilizadas no 

texto legal. A inexatidão dessas definições conduz a uma situação de incerteza e 

de insegurança, não garantindo ao processo de qualificação a neutralidade que a 

aplicação da técnica de qualificação poderia à primeira vista pressupor. Tal fato 

conduz a uma constatação: inexiste qualificação neutra. Mesmo nos casos em que 

a ordem jurídica estabelece previamente uma moldura, confiando na hipótese de 

que o intérprete da norma a aplicará objetivamente, o conteúdo do modelo fixado 

pelo legislador poderá sofrer alterações.  

Como bem explicita François Terré, existe um hiato entre a moldura, o 

modelo, e o seu conteúdo, que poderá ser alterado pela vontade individual. As 

qualificações são modeladas com o tempo. Essa aura de incerteza que reveste o 

processo de qualificação transforma-o no solo propício à atuação da vontade 

individual. Sabendo por exemplo que determinado ato negocial está submetido a 

certas condições – em razão da qualificação efetuada – e que um outro negócio 

jurídico não requereria as mesmas exigências, os contratantes poderiam atribuir ao 

ato negocial praticado uma outra qualificação, de maneira a não se submeterem às 

conseqüências jurídicas que lhes seriam mais onerosas.  Como se efetiva essa 

atuação da vontade sobre o processo de qualificação? 

As partes poderiam simplesmente alterar o conteúdo qualificado. 

Mudando-se o conteúdo do ato, altera-se também a qualificação a ser efetuada. E 

assim as partes adotariam a qualificação que melhor atendesse aos seus 

interesses. Não existe nesse caso uma atuação direta da vontade a interferir sobre 

a qualificação. Os contratantes são livres para mudar o conteúdo do contrato e, 
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fazendo-o, poderão melhor adequá-lo aos seus objetivos. Não haveria nesse 

exemplo o que a doutrina denomina qualificação imprópria. Assim como não 

haveria qualificação imprópria na hipótese de alteração do conteúdo qualificado 

como forma de impedir a incidência de normas imperativas. A qualificação adotada 

adéqua-se perfeitamente às exigências do fato, mas não afasta a ocorrência da 

fraude. A vontade exerce aqui o seu poder apenas sobre o conteúdo da 

qualificação, mas não age sobre a qualificação em si mesma. 

A vontade individual pode agir diretamente sobre a qualificação, 

tornando-a imprópria, quando as partes o fazem deliberadamente. Com o intuito de 

eludir a incidência de certas normas, de impedir a produção de determinados 

efeitos jurídicos, a vontade atua de maneira direta sobre a qualificação. Não se 

poderá confundir essa atuação da vontade com a hipótese de simulação. Nesta, 

tem-se um ato aparente em relação às partes e um ato real em relação ao terceiro. 

No caso do conflito de qualificações, tanto para as partes quanto para terceiros 

existirá um único ato real. A dúvida paira sobre a sua qualificação, ou seja, sobre a 

qualificação de um determinado conteúdo.63  O problema da atuação da vontade 

sobre a qualificação é assim proposto por François Terré: 

Deve-se no entanto daí deduzir-se que o problema do papel da 
vontade na qualificação pode se resolver nesses termos: ou bem a 
vontade individual perseguiu, por meio da qualificação, um objetivo 
contrário a uma regra imperativa e o juiz deve então rejeitar a 
qualificação utilizada para esse fim; ou bem o desenho perseguido 
era lícito e, nesse caso, o juiz deverá se inclinar diante da escolha 
das vontades, mesmo se ela é contrária à ordem normal das 
qualificações?64  

                                            
63 TERRÉ, François. 1957, p. 104. 
64 “Doit-on pourtant em déduire que le problème du rôle de la volonté dans la qualification peut se 
résoudre en ces termes : ou bien la volonté individuelle a poursuivi, par le biais de la qualification, un 
but contraire à une règle impérative et le juge doit alors rejeter la qualification utilisée à cette fin ; ou 
bien le dessein poursuivi était licite et, dans ce cas, le juge doit s’incliner devant le choix des volontés, 
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A alternativa inserida na indagação efetuada por François Terré não 

deve ser admitida. Não se pode aceitar que o juiz acate a qualificação efetuada 

pelas partes, ainda que essa seja contrária à ordem de qualificação, se os 

objetivos pretendidos são lícitos. A despeito dos limites estabelecidos pelas normas 

de caráter imperativo, existem obstáculos inerentes à qualificação que podem 

impedir a atuação da vontade. Assim ocorre porque a qualificação pressupõe a 

existência de certos elementos e de uma estrutura.  

Os elementos são a condição de base a partir da qual se efetua a 

qualificação, estabelecendo-se assim critérios distintivos entre as várias 

qualificações. No contrato de compra e venda, por exemplo, esses elementos 

serão a coisa, o preço e a transferência de propriedade, no direito francês; ou a 

coisa, o preço e o consentimento, no direito brasileiro. Na falta de um desses 

elementos exigidos, não se poderá efetuar a qualificação. Não se poderia 

denominar, ou qualificar, “venda” o contrato que não apresentasse a fixação do 

“preço”. A presença de um dos seus elementos é imprescindível, assim como 

também se torna imprescindível a determinação da ordem na qual os elementos 

devem aparecer para que se tenha a qualificação. A estrutura consiste na fixação 

dessa ordem. Importa nesse caso considerar o vínculo que une esses elementos. A 

vontade individual poderá assim atuar tanto sobre os elementos quanto sobre a 

estrutura da qualificação. 

Os elementos da qualificação poderão ser objetivos e subjetivos. 

Utilizando-se o exemplo da compra e venda, coisa e preço caracterizam os 

elementos objetivos, enquanto a intenção de praticar uma liberalidade – ou seja, a 

                                                                                                                                        
même s’il est contraire à l’ordre normal des qualifications. ” (Tradução nossa) TERRÉ, François. 1957, 
p. 104. 
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intenção de se praticar o ato sem que haja algum vício do consentimento, por 

exemplo – constitui um elemento da qualificação “liberalidade”, constituindo um 

elemento subjetivo.65  Essa distinção é importante. A vontade individual poderá 

atuar como fator determinante na qualificação, influenciando ora a fixação dos 

elementos objetivos ora a delimitação dos elementos subjetivos.  

No primeiro caso, pode-se qualificar como compra e venda a 

constituição de uma obrigação de entrega da coisa, para o alienante, sem que para 

o adquirente exista a contraprestação do pagamento do preço. A vontade pretende 

assim excluir um dos elementos objetivos exigidos para qualificar o negócio jurídico 

como compra e venda. Essa alteração dos elementos objetivos da qualificação não 

deve ser confundida, como já demonstrado acima, com a possibilidade de as 

partes contratantes efetuarem uma escolha entre diversas qualificações possíveis.  

Não se trata de alterar de alguma forma o conteúdo qualificado, esse 

conteúdo permanecerá o mesmo, mas de escolher entre diversas qualificações 

pré-estabelecidas. Como exemplo tem-se a distinção entre coisa consumível 

fisicamente e a noção de consumação jurídica, ou consumação por destinação. 

Dependendo da vontade dos interessados, uma coisa poderá ser consumível ou 

inconsumível. Qualificá-la de uma ou de outra forma consistirá sempre numa 

escolha. Inexiste nesse caso uma afronta à qualificação. 

Afronta existirá quando as partes pretenderem atribuir a uma coisa ou a 

um ato jurídico uma determinada qualificação, sem que os seus elementos 

objetivos estejam presentes. Denominar compra e venda uma troca, por exemplo, 

resulta numa ofensa à qualificação. Mas não se pode afirmar categoricamente que 

                                            
65 TERRÉ, François. 1957, p. 105. 
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essa ofensa exista caso as obrigações do adquirente consistam na entrega de 

certa soma em dinheiro e de um bem imóvel. Sendo o valor do bem imóvel 

superior à soma em dinheiro, poder-se-ia ainda assim denominar o contrato de 

“compra e venda”? Não se estaria assim diante dos elementos materiais que 

caracterizam o contrato de troca? Essa situação estará mais próxima dos casos 

nos quais a vontade atua sobre a estrutura da qualificação, como será adiante 

demonstrado. Por ora convém apenas considerar que a vontade individual poderá 

intervir na determinação dos elementos objetivos da qualificação, embora se deva 

reconhecer que existem limites para essa intervenção. 

No segundo caso, quando a vontade individual influencia os elementos 

subjetivos da qualificação, tem-se uma situação muito mais complexa e delicada. 

Não é fácil estabelecer uma distinção efetiva entre os elementos subjetivos da 

qualificação e a vontade que sobre eles pretende interferir. François Terré é 

enfático ao considerar que tal distinção só poderá ser efetuada no plano teórico.66 

Na prática é quase impossível distinguir claramente o elemento subjetivo “intenção 

liberal” da qualificação e a intenção de denominar “liberalidade” uma transferência 

de domínio na qual não exista uma “intenção liberal”. A vontade, fator externo, 

confunde-se nesse caso com o elemento subjetivo da qualificação. 

Para resolver esse problema, François Terré propõe que em primeiro 

lugar sejam identificados os elementos subjetivos que estejam reunidos, para que 

se possa em seguida precisar a sua incidência na qualificação adotada. Essa 

tarefa caberá ao juiz. Tarefa difícil, pois em alguns casos dois contratos poderão 

exigir os mesmos elementos para que sejam qualificados. A entrega de um bem a 

uma outra pessoa poderá se constituir num contrato de comodato ou num contrato 
                                            
66 TERRÉ, François. 1957, p. 111. 
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de depósito. O elemento subjetivo dependerá da intenção das partes ao 

contratarem. Não tendo sido essa intenção claramente expressa, caberá ao 

julgador presumir qual fora a vontade dos contratantes, o que nem sempre 

corresponderá à sua real intenção.  

Por outro lado, quando os contratantes qualificam como locação um 

contrato de depósito, estará o juiz diante de diversos elementos, cabendo-lhe 

efetuar a escolha da qualificação mais apropriada. As dificuldades enfrentadas pela 

vontade individual para atuar sobre os elementos subjetivos da qualificação 

funcionam, no entanto, como um contrapeso às facilidades que esta encontra 

quando se trata de interferir nos elementos objetivos da qualificação. A vontade 

individual poderá ainda atuar sobre a estrutura da qualificação, e o faz agindo 

sobre os vínculos que os seus elementos podem estabelecer entre si, sobre a 

escolha da própria estrutura ou sobre o processo de qualificação.  

Os elementos da qualificação unem-se por um vínculo determinado que 

lhes assegura uma coesão interna. Em razão da incerteza que paira sobre todo o 

processo de qualificação, os fatos poderão exigir que novas qualificações sejam 

efetuadas sob os auspícios das vontades individuais. Os elementos da qualificação 

podem assim ser cindidos pela vontade, possibilitando que uma qualificação única, 

capaz de acarretar a anulação do ato, por exemplo, seja fracionada em várias 

qualificações distintas, validando-se o ato praticado. A vontade poderá ainda unir 

os diversos elementos da qualificação, criando entre eles ou uma relação de 

acessão ou um vínculo de indivisibilidade.  

A relação de acessão estabelece entre os elementos da qualificação um 

liame, um vínculo semelhante ao existente entre o acessório e o principal. Este 

vínculo entre os elementos poderá caracterizar um procedimento de nivelamento 
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ou assimilação, no qual o elemento acessório na qualificação é considerado como 

o principal, do qual ele é dependente; ou um procedimento de redução, no qual o 

elemento acessório será negligenciado no momento da qualificação. No primeiro 

tipo, o acessório é tratado como o elemento principal, obtendo-se desta forma a 

aplicação de um regime jurídico uniforme. É o caso, no antigo direito francês, da 

possibilidade de o casal poder incorporar um bem comum a um bem próprio.67  

O segundo tipo de procedimento ocorre quando se tem dois ou mais 

contratos combinados, como a compra e venda na qual a contraprestação resulta 

no pagamento de pequena soma em dinheiro e na entrega de determinado bem, 

cujo valor é muito superior à quantia dada em pagamento. Tem-se nesse caso um 

contrato de troca. O pagamento de uma soma em dinheiro muito inferior ao valor 

do bem supostamente vendido constitui assim um elemento da qualificação 

“venda” que será negligenciado em benefício da qualificação “troca”, mais 

apropriada para o caso. A vontade individual, portanto, atua diretamente sobre os 

vínculos estabelecidos entre os elementos que estruturam a qualificação. 

Além da relação de acessão, os elementos da qualificação podem 

estabelecer entre si um vínculo de indivisibilidade. Neste, os elementos são 

tomados em sua inteireza e são qualificados de maneira uniforme. Os contratos de 

arrendamento com cláusula de opção de compra para o arrendatário, após o fim o 

prazo estipulado no contrato, são exemplos dessa vinculação. A prorrogação do 

arrendamento por tempo indeterminado poderá ou não fazer subsistir a opção de 

compra. Tudo dependerá da intenção das partes e de como os elementos distintos 

da qualificação serão reunidos para que lhes seja aplicado um regime jurídico 

uniforme.   
                                            
67 TERRÉ, François. 1957, p. 116. 
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A vontade individual, como já mencionado acima, também poderá atuar 

sobre a própria estrutura dos elementos da qualificação. Nesse caso, os fatos 

poderão ser qualificados de duas ou mais formas, admitindo-se quaisquer das 

qualificações eventualmente efetuadas, a depender da vontade dos contratantes. 

Poderão ainda as partes optar pelo que a doutrina francesa convencionou chamar 

de “recurso ao inominado”68, do qual os contratos atípicos ou inominados são o 

exemplo mais comum. O elemento novo da situação fática enseja a criação de 

uma nova qualificação por parte dos contratantes. Essa nova qualificação põe em 

evidência o papel do juiz na sua apreciação, resultando na terceira forma de 

interferência da vontade na estrutura da qualificação. Tal interferência se efetuaria 

sobre o próprio processo de qualificação, ou seja, sobre sua aplicação.  

O processo de qualificação dependerá também do papel que o juiz 

desempenha na apreciação dos fatos e dos atos jurídicos que deverão ser 

qualificados. O juiz estaria autorizado assim a revisar a qualificação efetuada pelas 

partes quando houvesse um interesse superior. Noutros termos, havendo um 

interesse da ordem pública, a qualificação poderia ser refeita, desde que existisse 

uma compatibilidade entre a nova qualificação e os elementos fáticos que lhe 

servem de suporte. Essa atuação do juiz torna-se importante quando se trata de 

qualificar situações jurídicas que não se enquadram nos modelos de qualificação 

inicialmente propostos pelo legislador.  

A caracterização do processo de qualificação, pouco usual na doutrina , 

torna-se imprescindível para a análise das relações jurídicas internacionais e, 

sobretudo, para a discussão que será efetuada sobre a qualificação dos contratos 

eletrônicos de consumo ou cibercontratos de consumo. Os reflexos da qualificação 
                                            
68 “Recours à l’innomé”. TERRÉ, François. 1957, p. 121. 
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no direito internacional privado e a importância decisiva de que se reveste para a 

determinação da lei aplicável à relação jurídica multiconectada serão objetos do 

capítulo 3 deste trabalho. A soberania da vontade, no entanto, encontra seus 

limites nas normas de caráter imperativo e de aplicação obrigatória e na crescente 

intervenção do Estado no domínio econômico. A doutrina civilista do começo do 

século XX põe a vontade nos seu devido lugar, conformando-a ao ordenamento 

jurídico. Uma vontade conformada, dir-se-ia, em nome de princípios e valores 

maiores que se impõem aos interesses dos particulares. É o que se verá a seguir. 

 

2.2. A crise da autonomia da vontade na doutrina civilista. 

 

Autonomia da vontade, no direito interno, confunde-se com a liberdade 

para contratar, embora se deva considerar a ressalva efetuada por Pontes de 

Miranda, que assim dimensionou ambos os institutos: a liberdade para contratar 

corresponderia ao poder de “se adquirirem, livremente, direitos, pretensões, ações 

e exceções oriundos do contrato; e princípio da autonomia da vontade [expressão 

que Pontes de Miranda prefere substituir por auto-regramento], o da escolha, o 

líbito das cláusulas contratuais”.69 Desta forma, no âmbito do direito interno, a 

aceitação da autonomia da vontade oscila entre duas perspectivas distintas.  

A primeira antevê a possibilidade de que as partes possam dispor 

livremente os termos do contrato, a despeito das normas imperativas, facultativas 

                                            
69PONTES DE MIRANDA, apud STRENGER, Irineu. Direito Internacional Privado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1996, p. 669. 
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ou supletivas cujo ápice fora atingido, como bem observa Oscar Tenório70, com o 

liberalismo. A segunda perspectiva rechaça o individualismo da primeira, 

propugnando que a efetiva influência do Estado no campo econômico e nas 

relações comerciais propiciou uma redução do espectro de ação dos contratantes, 

sujeitando-os às determinações legais. Quanto a esta segunda orientação, Irineu 

Strenger alerta para o fato de que a autonomia da vontade não estaria restrita a 

uma visão estritamente publicista, tese também esposada por Vicente Ráo, 

padecendo de maiores ou menores limitações em função da relação sob a qual 

seja tratada, a saber, se de natureza pública ou privada. Como o próprio Strenger 

afirma:  

 

Para contestar a concepção extremadamente publicista vale-se 
[Vicente Ráo] da opinião de Betti, segundo a qual a autonomia de 
um ente ou sujeito subordinado pode ser concebida através de duas 
funções distintas: a) como fonte de normas destinadas a formar 
parte integrante da própria ordem jurídica que a reconhece como tal 
e por meio dela realiza uma espécie de descentralização da função 
nomogenética, fonte esta que poderia ser qualificada como 
regulamentar por ser subordinada à lei; e b) como pressuposto à 
hipótese de fato gerador de relações jurídicas já disciplinadas, em 
abstrato e geral, pelas normas de ordem jurídica, revelando 
semelhante distinção um dado fenomenológico que não pode ser- 
desconhecido [...] E finaliza: a autonomia privada verdadeira e 
própria, consiste no poder que os sujeitos privados possuem de 
ditar as regras de seus interesses, em suas relações recíprocas.71  

 

 

Transpostas para o plano do direito conflitual, ambas as orientações irão 

resultar na aceitação ou não aceitação do princípio da autonomia da vontade no 

direito internacional privado e no dimensionamento dos limites da sua aplicação. 

No âmbito do direito civil, no entanto, a sociedade de massa instaura uma 

                                            
70 TENÓRIO, Oscar. Direito Internacional Privado. VoI. I, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1966, p. 
174. 
71 STRENGER, Irineu. 1996, p. 662. 
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modificação substancial nas relações jurídicas contratuais. O mundo ocidental 

funda suas raízes nos paradigmas construídos em meio às mudanças de um 

período de revoluções políticas e sociais, amparadas, sobretudo, na grande 

querela instaurada entre empirismo e racionalismo.  

Tércio Sampaio Ferraz Jr. identifica nesse período uma formalização e 

racionalização do direito que não é “mais nem contemplação, nem manifestação da 

autoridade, nem exegese à moda medieval, mas capacidade de reprodução 

artificial [laboratorial] de processos naturais”.72 Essa sistematização do direito, 

capaz de torná-lo um regulador racional, lança as bases para uma concepção 

histórica do fenômeno jurídico, sujeito às circunstâncias e contingências culturais 

de cada povo. Institucionaliza-se, dessa forma, a mutabilidade do direito, uma 

característica fundamental do fenômeno da positivação, no qual os institutos 

jurídicos são vistos como totalidades de natureza orgânica. 

A despeito dessa imutabilidade do direito, ou mesmo em razão dela, a 

intervenção do Estado no domínio econômico consiste num fator de limitação da 

atuação da vontade. Ao tempo em que instaura uma nova ordem social, a 

modernidade confere ao indivíduo a necessária liberdade para que este se 

constitua em sujeito de relações jurídicas. No entanto, embora conceba a liberdade 

como fundamento último do agir humano, essa mesma modernidade conforma as 

relações jurídicas, vinculando-as ao primado da lei. A vontade encontra assim os 

seus limites. 

 

                                            
72 FERRAZ JR.. Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo de Direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 
70. 
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2.2.1 Situações jurídicas unisubjetivas e plurisubjetivas: a vontade 

conformada.  

 

Compreender o paradigma da modernidade, e entender como as noções 

de Estado e sujeito de direito operam no sentido conferir uma harmonia aparente a 

um sistema social que se funda na desigualdade, é tarefa fundamental para análise 

dos caracteres que hoje fundamentam a ciência jurídica. Como bem afirma Tércio 

Sampaio Ferraz Jr.:  

Para o mundo jurídico o advento da sociedade do homo laborans 
significa assim, a contingência de todo e qualquer direito, que não 
apenas é posto por decisões, mas vale em virtude de decisões, não 
importa quais, isto é, na concepção do animal laborans, criou-se a 
possibilidade de estruturas contraditórias, sem que a contradição 
afetasse a função normativa.73  

 

Ora, o arbítrio individual, a capacidade de escolha do individuo que tem 

autonomia para fazer opções, está intimamente associado à idéia de liberdade, 

sendo esta última preciosa para que se reconheça o direito subjetivo como uma 

realidade em si. Segundo Tércio Sampaio Ferraz Jr., enquanto para os antigos a 

liberdade era um status, o status libertatis dos romanos, em oposição ao status 

servitutis, o cristianismo trouxe uma outra concepção de liberdade, o livre-arbítrio.  

Desta forma, entre os romanos a liberdade consistia numa “qualificação 

pública do agir político”, o pensamento cristão concebeu a liberdade como uma 

qualidade interna da vontade individual que se expressa num querer ou não querer,  

                                            
73 FERRAZ JR.. Tércio Sampaio. 1994, p. 28. 
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partilhados por todos os homens, independentemente do seu status74. O indivíduo 

torna-se, assim, um centro isolado, pois o livre-arbítrio é sempre exercido, não 

importando se esse exercício é ou não possível. Mesmo numa prisão o homem 

conserva a vontade livre. Tércio Sampaio alerta para o fato de que o exercício do 

livre-arbítrio encontra limites na medida em que não se puder exteriorizar 

publicamente. Tem-se, portanto, um conceito negativo de liberdade, como ele 

próprio afirma: “o lado público do livre-arbítrio permite assim a compreensão da 

liberdade como não impedimento. É o conceito negativo de liberdade: o homem é 

livre à medida que pode expandir o que quer.”75  

Essa concepção de liberdade será fundamental para a estruturação do 

capitalismo nascente. Com base no livre-arbítrio, na liberdade como não 

impedimento, um novo conceito de liberdade é erigido. Desta feita um conceito 

positivo, sendo a liberdade entendida como autonomia, como capacidade de auto 

regramento da vontade.76  Nadia de Araújo apresenta uma definição de vontade 

efetuada por Claparède, que a distingue das outras atividades, como, por exemplo, 

as operações intelectuais, por apresentar um conflito de tendências que tem por 

objeto o fim da ação. O ato de vontade teria como função resolver esse conflito 

entre fins77. O direito moderno atribuía à vontade a força geradora do vínculo 

obrigacional, importância essa que foi mitigada durante o século XX com a 

crescente intervenção do Estado na economia, em detrimento da liberdade do 

indivíduo. 

                                            
74 FERRAZ JR.. Tércio Sampaio. 1994, p. 148. 
75 Ibid., p. 148. 
76 As implicações desse liberalismo, levado ao extremo na concepção de um Estado mínimo e de sua 
aplicação ao modelo econômico neoliberal, serão analisadas no item 2.2.2.. 
77ARAUJO, Nadia de.Contratos Internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e convenções 
internacionais. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p 33. 
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Com efeito, no início do século XIX a concepção clássica de negócio 

jurídico (Rechtsgeshaft) utilizava essa expressão para “designar o ato jurídico em 

que a vontade tinha liberdade de escolha, podendo auto-regrar-se”.78 Segundo 

Marcos Bernardes de Mello, o conceito de negócio jurídico fora então “construído 

sobre a inspiração ideológica do Estado liberal, cuja característica mais notável 

consistia na preservação da liberdade individual, o mais amplamente possível, 

diante do Estado”.79  Essa excessiva valorização do voluntarismo findou por 

transformar o negócio jurídico, cujos efeitos dela (vontade) seriam decorrentes. 

Marcos Mello critica essa concepção, para ele distorcida, de negócio 

jurídico. Sendo a exteriorização da vontade o elemento nuclear do suporte fático do 

ato jurídico lato sensu, a sua importância para o mundo jurídico apenas teria razão 

de ser caso estivesse prevista como suporte fático de alguma norma jurídica. 

Nesse sentido, a vontade negocial tem de ser erigida à condição de fato jurídico 

pela incidência de norma jurídica.  

Sem a incidência da norma, a vontade não entrará no mundo jurídico 
e, portanto, não há como se falar em negócio jurídico ou outra 
qualquer espécie de negócio jurídico. Somente há juridicidade onde 
há norma jurídica que a atribua a algum fato, inclusive volitivo.80 

   

Segundo Marcos Mello, é importante estabelecer uma distinção entre 

eficácia legal, decorrente da incidência da norma jurídica sobre o seu suporte 

fático, juridicizando-o, e a eficácia jurídica, que são os efeitos do fato jurídico. A 

norma jurídica, o fato e tampouco o suporte fático não podem, sozinhos, produzir 

eficácia jurídica. Assim sendo, a extensão da eficácia jurídica é uma decorrência do 

                                            
78MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1995, p. 139. 
79 Ibid., p. 140. 
80 Ibid., p. 144. 
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que fora estatuído pelo sistema jurídico como efeito do fato jurídico, noutras 

palavras, mesmo não sendo a fonte dos efeitos jurídicos, é a norma jurídica quem 

define a eficácia do fato jurídico. 

Haveria assim uma situação jurídica básica que se constituiria na 

eficácia mínima e necessária dos fatos jurídicos, a partir da qual seriam irradiados, 

quando possível, seus outros efeitos. Quando limitada a apenas uma esfera 

jurídica, essa situação jurídica básica é denominada simples ou unisubjetiva. 

Quando, porém, o direito que integra uma esfera jurídica corresponde a um dever 

noutra esfera jurídica, estabelece-se uma relação jurídica entre os titulares desses 

direitos e deveres, caracterizando assim uma situação jurídica complexa ou 

intersubjetiva, que se subdivide em situação jurídica complexa unilateral e situação 

jurídica complexa multilateral. Na primeira, embora haja a necessidade de 

intersubjetividade no relacionamento, inexiste a correspectividade de direitos e 

deveres; na segunda, ocorre a intersubjetividade jurídica e a correspectividade de 

direitos e deveres, caracterizando assim a relação jurídica. 

Ao regular as relações jurídicas, o sistema jurídico pode fazê-lo 

exaustivamente, estabelecendo normas cogentes que não deixam margem à 

atuação da vontade, adstrita à escolha da categoria negocial, ou poderá fazê-lo de 

forma mais ampla, assentindo que a vontade escolha não apenas a categoria 

negocial, como também estruture o conteúdo eficacial da relação jurídica. Para 

Marcos Bernardes de Mello, contudo, a autonomia ou auto-regramento da vontade 

não estaria apta a produzir efeitos que não estivessem previstos pelo sistema 

jurídico.  

Desta forma, nos negócios jurídicos a vontade não criaria efeitos, pois 

estes seriam decorrentes da  lei  (ex lege),  que apenas concederia aos indivíduos 
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a possibilidade de escolher a categoria jurídica dentro de certos limites 

estabelecidos pelo próprio ordenamento jurídico. Essas limitações à vontade 

negocial conduzem à conclusão de que a lei deixa aos indivíduos um espectro 

restrito de possibilidades, quando se trata de escolher a categoria jurídica e a 

eficácia da relação jurídica. Como afirma Pontes de Miranda: 

Em verdade, ainda que amplamente, o direito limita a classe dos atos 
humanos que podem ser juridicizados. Mundo fático e mundo jurídico 
não são coextensivos. Noutros termos: somente dentro de limites 
pré-fixados, podem as pessoas tornar jurídicos atos humanos, e, 
pois, configurar relações jurídicas e obter eficácia jurídica. A 
chamada ‘autonomia da vontade’, o auto-regramento, não é mais do 
que ‘o que ficou às pessoas’. [...] O que caracteriza o auto-
regramento da vontade é poder-se, com ele, compor o suporte fático 
dos atos jurídicos como elemento nuclear da vontade.81  

 

Segundo Irineu Strenger, deixar de reconhecer o papel da vontade 

contraria a dimensão pluralista da sociedade, na qual os ideais morais e jurídicos 

são cristalizados em decorrência de um comando originado da natureza humana. A 

despeito dessa visão calcada no abstrato conceito de natureza humana, Strenger 

concebe, assim como Miguel Reale, que o processo jurígeno não está restrito à 

norma jurídica, como ele mesmo sentencia: 

Por outro lado, o processo jurígeno não se exaure na norma jurídica, 
porquanto, como diz Miguel Reale, ela mesma suscita, no seio do 
ordenamento e no meio social, um complexo de reações estimativas, 
de novas exigências fáticas e axiológicas, e o homem constitui o 
centro do direito, e o fim principal do direito é servir a seus legítimos 
interesses.82 

  

A liberdade individual encontra seus limites na intervenção estatal na 

economia e nas relações privadas. Os contratos de massa, em especial os 
                                            
81 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Internacional Privado. Tomo II, Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1935, p. 55. 
82 STRENGER, Irineu. 1996, p. 664. 
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contratos de adesão que são próprios das relações de consumo, são o exemplo 

mais evidente de que a relação contratual deverá moldar-se de maneira a atender 

não apenas os interesses dos contratantes, mas sobretudo deverá observar 

princípios e valores socialmente relevantes. A natureza adesiva dos contratos de 

consumo torná-los-ia permeáveis à adoção de condições gerais uniformes, às 

quais deveria aderir o contrato, sem que ao oblato fosse permitido contestá-las. 

Paulo Luiz Neto Lôbo efetua, contudo, restrições ao significado do termo “adesão” 

usualmente utilizado pela doutrina. Segundo ele, há que se estabelecer uma 

distinção entre condições gerais e contratos de adesão, afastando-se assim a 

confusão estabelecida pela orientação monista da doutrina francesa.  

O contrato de adesão não seria desta forma um contrato geral. Gerais 

seriam apenas as condições às quais o contrato adere necessariamente.83 E assim 

ocorre porque a adesão ao contrato, por parte do oblato, pressupõe a conclusão do 

negócio jurídico, ou seja, a oferta somada à aceitação. Antes disso, não há negócio 

jurídico, mas apenas condições gerais, uma vez que “o contrato dito de adesão só 

passa a existir com a declaração comum das partes contratantes”.84 Não se 

poderia falar em adesão ao que juridicamente não existe, o contrato. Tampouco se 

poderia falar em adesão às condições gerais, uma vez que estas se aplicam a 

despeito da ausência de consentimento. Paulo Lôbo é enfático ao concluir: 

                                            
83 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Condições gerais dos contratos e cláusulas abusivas. São Paulo: 
Saraiva, 1991, p. 41. 
84 Ibid., p. 40. 
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O que adere – liga, une, cola – às condições gerais é contrato 
individual quando se conclui. É o contrato que adere, e não o 
contratante, pois sua adesão, repita-se, é irrelevante. [...] No atual 
estágio da ciência jurídica, contrato de adesão pode ser assim 
concebido: o contrato que, ao ser concluído, adere às condições 
gerais predispostas por uma das partes, que passam a produzir 
efeitos independentemente de aceitação da outra parte.85  

 

A adesividade, se considerar o plano do direito interno, constitui-se em 

um quase antípoda do consensualismo e, por extensão, fere o princípio da 

autonomia da vontade, tido aqui como o poder que as partes têm de livremente 

negociar os termos do contrato, escolhendo a categoria negocial e estruturando o 

conteúdo eficacial da relação jurídica.86 Como afirma Irineu Strenger a respeito dos 

contratos: 

Ora, o contrato, seja de que natureza  for, constitui-se no meio pelo 
qual os particulares regulam seus interesses de acordo com 
determinada vontade, mesmo admitidas limitações ao seu exercício, 
apresentando-se num quadro abstrato que [...] pode configurar em 
seus conteúdos as instituições correspondentes, essencialmente as 
relativas a quaisquer dados concretos da vida social, expressos na 
lei ou num ordenamento jurídico. Tais elementos não devem ser 
vistos somente pelo ângulo da técnica jurídica, porque exatamente o 
direito que se apóia sobre o contrato, como símbolo do direito 
individual, alicerça-se nos princípios da igualdade e da liberdade, ao 
passo que o direito que se apóia nas instituições tem apenas como 
suporte a autoridade.87 

 

O começo do século XX testemunhou assim o nascimento dos contratos 

de adesão, que pressupunham a uniformidade, predeterminação e rigidez da 

proposta. Os contratos de adesão revestiam-se desta forma com as características 

de uma decisão da “autoridade pública”, dada a impossibilidade de se discutir 

livremente o conteúdo de suas cláusulas.  

                                            
85 LÔBO, Paulo Luiz Netto. 1991, p. 40. 
86 MELLO, Marcos Bernardes de. 1995, p. 154. 
87 STRENGER, Irineu. 1996, p. 664. 
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Sylvette Guillemard88 não negligencia o fato de que existem três tipos e 

contratos de adesão: no primeiro tipo, o contratante poderia decidir sobre a 

conclusão ou não do contrato. Com efeito, numa relação de consumo, tratando-se 

de bens ou produtos facilmente acessíveis ao consumidor, poderá este decidir se 

irá ou não adquiri-los nos termos da oferta efetuada.  

No segundo tipo de contrato de adesão, haveria ainda assim a 

“liberdade” de decisão sobre a conclusão ou não do contrato, mas as 

circunstâncias econômicas que envolvem a contratação tornariam a negativa 

quase impossível.  O consumidor que se negasse a contratar os serviços de 

energia elétrica, de fornecimento de água ou de saneamento, teria de optar entre 

ter o serviço prestado por uma concessionária do poder público ou não tê-lo em 

hipótese alguma. Fato que parece improvável, dada a importância e a 

imprescindibilidade de tais serviços para a vida moderna.  

No terceiro tipo de contrato de adesão, a contratação impõe-se de tal 

forma que não poderia haver recusa em contratar, é o caso dos contratos de 

reboque do transporte marítimo e fluvial, nos quais o transportador é obrigado 

confiar seu navio a um piloto (rebocador), que o conduzirá num determinado trecho 

do trajeto, em razão das condições específicas exigidas para a navegação naquela 

                                            
88 GUILLEMARD, Sylvette. Le droit international privé face au contrat de vente cyberspatial. 
Disponível  em: < http://www.theses.ulaval.ca/2003/20565/20565.html>. Acesso em: 13 jan. 2004. 
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passagem. O contrato de pilotagem é assim imposto ao transportador, que deverá 

se submeter às suas condições e não poderá recusá-lo. 89 

A análise da moralização e da socialização dos contratos tornou-se uma 

exigência para a doutrina civilista. As transformações sofridas pela sociedade de 

massa alteraram substancialmente a concepção doutrinária do contrato. Quem diz 

– ou dizia –  contratual, não mais diz – ou dizia – justo. A justiça deixou de ser um 

dos automatismos do contrato, tornando-se necessária a (re)constituição de um 

equilíbrio originariamente inexistente.  

 

                                            
89 Sobre tais contratos, consultem-se as conclusões do arrêt da Cour de Cassation Francesa. “Arrêt 
du 26 mars 1999 rendu par l'Assemblée plénière. Droit Maritime.  
Remorquage. - Dispositions législatives relatives aux opérations de remorquage. - Caractère supplétif.  
Les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes 
maritimes ont un caractère supplétif.  
Il en résulte que les stipulations qui prévoient qu'une compagnie de remorquage ne répond que de sa 
faute lourde et personnelle ne peuvent être écartées comme contraires à la loi.  
LA COUR,  
Sur le moyen unique :  
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 26 et 27 de la loi du 3 janvier 1969 relative à 
l'armement et aux ventes maritimes ;  
Attendu que les dispositions de ces deux derniers textes ont un caractère supplétif ;  
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une opération de remorquage effectuée par le remorqueur 
"Marseillais 16" pour faire sortir du port de Fos le navire "Dragor Maersk", le remorqueur a subi des 
avaries ; que la société Compagnie marseillaise de remorquage et de sauvetage Chambon, 
propriétaire du remorqueur, ainsi que ses assureurs, ont assigné en réparation la société Moller, 
propriétaire du "Dragor Maersk" ;  
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation, retient que les 
dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 sont d'ordre public et impératives, et qu'en 
conséquence, les stipulations des "conditions générales de remorquage portuaire des entreprises 
françaises", qui prévoient que la compagnie de remorquage ne répond que de sa faute lourde et 
personnelle, doivent être écartées comme contraires à la loi ;  
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;  
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par 
la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se 
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.“  
FRANÇA. Cour de Cassation. Assemblée plénière. Arrêt n° 97-17.136 26 mar 1999 ASS. PLEN. - 26 
mars 1999. CASSATION N° 97-17.136. - C.A. Montpellier, 26 mai 1997. - Société Rhône 
Méditerranée et a. c/ capitaine du navire Dragor Maersk et a.M. Truche, P. Pt. - Mme Bénas, Rap. 
(dont rapport et note ci- après reproduits), assistée de Mme Merchan de la Pena, auditeur. - M. Joinet, 
P. Av. Gén. (dont conclusions ci-après reproduites). - la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-
Dessen, Georges et Thouvenin, Av. Disponível 
em:<http://www.courdecassation.fr/_Annuaire/_BICC/490a499/494/cour/arret/Concl494.htm.> Acesso 
em: 13 jan. 2004. 
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2.2.2 Conexões: a moralização e a socialização do contrato e os desafios da 

pós-modernidade. 

 

A justiça não procede do contrato. A constatação de que os contratantes 

não são livres e nem estão em condições de igualdade na relação contratual 

decorre basicamente das transformações sofridas pelas relações negociais na 

sociedade de massa. E tais transformações não se originaram a partir da revolução 

tecnológica dos meios de informação, característica da segunda metade do século 

XX. Suas causas são bem mais antigas, remontando ao final do século XIX.  

A doutrina da autonomia da vontade, aplicada aos contratos, encontra 

assim seus limites na crítica do liberalismo econômico e na necessidade de 

restabelecimento de um modelo de Estado que substituísse o Estado liberal. O 

Estado social possibilitou uma intervenção direta do aparelho estatal nas relações 

privadas, modificando substancialmente as relações jurídicas contratuais e 

acentuando os limites de atuação da vontade individual sobre o conteúdo do 

negócio jurídico.  

O Estado social tentou desta forma pôr um freio à ingerência 

indiscriminada da “mão invisível” do mercado nas relações econômicas, 

caracterizando-se, como bem afirma Paulo Lôbo, pela existência de uma 

Constituição reguladora da ordem econômica e social.90 Os frutos dessa tentativa 

de regulamentação materializaram-se na mitigação do poder da vontade como 

criadora de normas jurídicas e, sobretudo, na idéia de que, para além de um 

                                            
90 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Direito do Estado Federado ante a Globalização Econômica. In: Notícia do 
Direito Brasileiro. Nova série, n° 08, Brasília : UNB, 2001, p. 200. 
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simples acordo de vontades, o contrato caracteriza um fato social, estando portanto 

submetido a normas imperativas e de ordem pública.  

As obrigações nasceriam do encontro entre a vontade individual e um 

interesse público, ao qual aquela deverá inevitavelmente conformar-se. A redução 

das obrigações excessivas, provenientes dos abusos do arbítrio individual, a fim de 

que fosse restabelecido um equilíbrio originalmente quebrado, objetivou dessa 

forma submeter o interesse do indivíduo ao interesse social. O contrato passou a 

ser encarado como uma manifestação social, e não apenas como o reflexo do 

poder da vontade, criador de normas jurídicas.  

Do ponto de vista filosófico, essas modificações opõem-se frontalmente 

ao individualismo jurídico do qual a noção de autonomia da vontade constitui o 

corolário. A crítica do liberalismo e do individualismo jurídico resulta na faceta mais 

evidente do Estado social de direito. Se por um lado essas críticas transformaram 

substancialmente o papel do Estado nas sociedades ocidentais, por outro lado tais 

transformações findaram por vitimar o próprio Estado social. Duramente 

conquistados ao longo de décadas de reivindicações de uma massa de 

trabalhadores excluída de uma participação efetiva na vida social e impedida de 

usufruir os benefícios do desenvolvimento econômico, os direitos sociais são a 

conseqüência imediata de um Estado providência, que se ocupou não apenas com 

a garantia de direitos individuais dos cidadãos, mas também passou a gerir a 

ordem econômica e social.  

Esse mesmo Estado providência, no entanto, sofreu um duro golpe com 

a impossibilidade de se assegurar por muito tempo os direitos sociais inseridos nas 

constituições, em especial nas cartas constitucionais européias. A crise do Estado 

social coincide, portanto, com o recrudescimento da noção de Estado mínimo, 
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própria do liberalismo, e com a adoção de políticas de desregulamentação da 

atividade econômica que objetivam devolver ao mercado as rédeas da economia. 

 As conseqüências dessas políticas são devastadoras por duas razões. 

Em primeiro lugar porque a desregulamentação dos mercados atende aos 

interesses menos nobres do processo de globalização, principalmente se se 

considerar os seus reflexos na economia dos países emergentes ou em via de 

desenvolvimento. Em segundo lugar, porque tais políticas destinam-se a proceder 

a uma desregulamentação do mercado em Estados que sequer alcançaram os 

níveis de desenvolvimento dos países industrializados, não sendo possível neles 

reconhecer a constituição de um Estado social. 

A crítica ao individualismo jurídico lastreou a discussão sobre a 

necessidade de se moralizar o contrato, devendo este atender aos ideais de justiça 

que deveriam ser encontrados não na vontade dos particulares, mas num interesse 

social subjacente à relação negocial. Justo seria o contrato que atendesse à sua 

finalidade social, não podendo a vontade das partes coadunar-se somente com a 

satisfação dos seus interesses privados. A crise do Estado social, no entanto, pôs 

em risco essas conquistas, na medida em que a desregulamentação dos mercados 

e a constituição de um Estado mínimo, não intervencionista, criou condições 

propícias à supressão de direitos e garantias fundamentais do cidadão. 

Paulo Lôbo identifica no modelo de Estado social um passo decisivo no 

processo de “independência da humanidade”, ao tempo em que considera os 

efeitos da globalização na constituição de um Estado mínimo e a crise do Estado 
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social como “sinal do surgimento da chamada pós-modernidade, que revela 

impressionantes traços feudais de um neofeudalismo social.”91  

O caráter aparentemente pessimista dessa afirmação tem sua razão de 

ser. É evidente que Paulo Lôbo não negligencia os efeitos benéficos da 

globalização, em especial no campo político, cultural e científico. Sua preocupação 

restringe-se aos aspectos econômicos do processo de globalização e seus reflexos 

nas relações jurídicas. A constituição de um único mercado global, a relativização 

das soberanias estatais não somente em benefício do império do direito 

internacional, o que é salutar, mas principalmente em benefício das grandes 

corporações econômicas, o que é condenável, são elementos de um processo de 

transformação da economia com conseqüências jurídicas perigosas.  

As idéias de Paulo Lôbo aproximam-se assim do pensamento do 

professor alemão Erik Jayme, para quem o direito internacional pós-moderno 

deveria tentar fornecer respostas para três problemas fundamentais das 

sociedades contemporâneas: a velocidade, a ubiqüidade e a liberdade.92 Tais 

idéias serão analisadas no capítulo que se segue, no momento convém ressaltar 

que tanto Paulo Lôbo quanto Erik Jayme identificam nas sociedades 

contemporâneas, este no âmbito direito internacional privado; aquele, no direito 

civil, um processo de transformações econômicas que exige uma resposta desses 

ramos do direito interno e internacional. Essas respostas, obviamente, não poderão 

ser fornecidas pelo modelo de Estado mínimo defendido pelo neoliberalismo. 

Como afirma Paulo Lôbo: 

                                            
91LÔBO, Paulo Luiz Neto. 2001, p. 202. 
92 JAYME. Erik. La globalization : chances et craintes de le personne humaine. In : Recueil des 
Cours. Den Haag, 2000, p. 19.  Consulte-se ainda : JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration : le 
droit international privé pos-moderne. In: Recueil des Cours. Den Haag, 1995. 
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Há um otimismo fantástico no ar, enxergando-se superações de 
desigualdades mundiais, a exemplo da divisão entre Primeiro Mundo 
e Terceiro Mundo, ou a realização de um sistema nacional que leve 
ao bem-estar de todas as regiões do globo, determinado pelos 
interesses dos habitantes e não dos lucros de guerra. Até agora o 
que se vê é o crescimento da concentração de poder empresarial, 
em escala planetária impressionante, no qual os valores 
hegemônicos são ditados pelos interesses das grandes empresas e 
law making power superiores ao da maioria dos países.93 

 

A redução do Estado social resulta na conseqüência lógica da 

globalização.94 Ora, a inexistência de uma globalização política permite o 

aparecimento de outros atores no cenário político internacional, como as 

organizações não governamentais e as grandes corporações transnacionais. 

Essas corporações assumem um papel preponderante no jogo político das 

relações internacionais, atuando no vácuo deixado pelos Estados nacionais, uma 

vez que estes restaram enfraquecidos com o esgarçamento da noção de 

soberania, cada vez mais permeável à ação de agentes externos não estatais.  

O direito nacional é, desta forma, desconsiderado em nome de uma 

regulamentação internacional. As condições gerais dos contratos são o exemplo 

mais significativo desse processo:  

Sob a aparência de contrato, esconde-se um impressionante poder 
normativo, dificilmente revelável, que ostenta características 
assemelhadas às da lei. [...]  As condições gerais são o mais 
eficiente instrumento do poder normativo das corporações 
econômicas, que dispensam ou tangenciam os direitos nacionais, 
pois lidam com as necessidades reais ou induzidas de produtos e 
serviços, que desejam ser satisfeitas.95 

 

                                            
93 LÔBO, Paulo Luiz Neto. 2001, p. 203. 
94 Ibid., p. 204. 
95 Ibid., p. 204. 
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As condições gerais dos contratos, assim como a lei, são genéricas, 

abstratas, uniformes e inalteráveis, e talvez sejam o exemplo mais evidente de que 

não se pode olhar com um otimismo excessivo o processo de globalização 

econômica. Os poderes normativos das grandes empresas assumem a forma 

contratual. Assim ocorre, como bem observa Paulo Lôbo, em razão de uma 

“legitimidade aparente da autonomia dos sujeitos, os quais são a elas, de fato, 

submetidos.”96  

As condições gerais dos contrato encarceram os indivíduos num modelo 

de contratação que apenas aparentemente neles reconhece alguma autonomia. 

Em lugar da morte do contrato, diria o professor alagoano, a morte do paradigma 

liberal do contrato: 

Contudo, parafraseando a tradição inglesa, é mais rigoroso afirmar-
se: o contrato está morto; viva o contrato! Morto por consumpção e 
senectude ou caído no letargo que precede a morte, e ainda não 
percebido por muitos juristas, é o paradigma liberal do contrato, que 
não consegue ressuscitar apesar do admirável esforço realizado 
pelos pandectistas de ontem e de hoje.97 

  

 Tais mudanças são importantes porque se processaram na trilha 

deixada pela revolução tecnológica dos meios de informação, em especial a 

Internet. Paulo Lôbo tem absoluta razão ao questionar o papel do Estado e 

apontar-lhe as falhas como regulador e gerenciador dessas relações jurídicas. E 

tem razão também quando afirma – talvez apenas com demasiada veemência – 

que o Estado e as ordens jurídicas nacionais constituem um estorvo para os atos 

jurídicos constituídos à distância e sem contato pessoal na rede mundial de 

computadores.  

                                            
96 LÔBO, Paulo Luiz Neto. 2001, p. 211. 
97 Id. Transformações gerais do contrato. In: Revista da Esmal, n° 01, Maceió, 2002, p. 249. 
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Com efeito, as ordens jurídicas nacionais podem tornar-se um entrave 

para a realização de negócios jurídicos na rede, sobretudo quando o direito 

nacional não possui normas protetoras daqueles que são economicamente mais 

frágeis. Mas a intervenção estatal nesse domínio constitui um problema a ser 

enfrentado pelos governos. Qualquer regulamentação da Internet poderá ser 

nociva ao funcionamento da rede.  

Entretanto, a desregulamentação deixa mostras que a própria rede 

tornou-se um cenário propício à proliferação dos abusos. Esse impasse não 

poderá ser resolvido com a regulação nacional de um fenômeno que, a despeito de 

apresentar vínculos com o ordenamento jurídico interno, pode ter suas raízes 

fincadas na interconexão de duas ou mais ordens jurídicas. Aliás, essa afirmação 

carece mesmo de uma maior precisão.  

Não se podem tratar as questões relativas ao ciberespaço vinculando-as 

a determinado ordenamento jurídico. Qualquer tentativa nesse sentido resultará 

insatisfatória. Inexiste ainda uma regulação efetivamente transnacional, mas a 

comunidade de direito entre os diferentes povos, tão cara a Savigny, talvez nunca 

tenha estado tão perto, embora ao mesmo tempo tão distante, de sua 

concretização.  

Deve-se, portanto, retomar a idéia de objeto, tal como apresentada no 

capítulo 1, e de centro de gravidade normativo. Nas questões relativas à 

contratação em linha que caracterizam relações de consumo, o princípio da 

proteção do consumidor é erigido à condição de objeto. Um vetor que funciona 

como um campo de atração normativo capaz de propiciar a determinação da lei 

aplicável a essas relações jurídicas constituídas em rede, de maneira a favorecer o 

consumidor vulnerável. Para tanto, o método clássico, conflitual, do direito 
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internacional privado não poderá ser utilizado. A autonomia da vontade no direito 

internacional privado precisará de uma revisão dos paradigmas que informam esse 

ramo da ciência jurídica, a fim de melhor adaptá-lo às transformações de uma 

sociedade que se diz pós-moderna.  

As idéias defendidas por Paulo Lôbo, em especial suas análises acerca 

do processo de repersonalização e de constitucionalização do direito civil, 

adquirem no direito privado brasileiro importância semelhante à conferida, no 

direito internacional privado, ao pensamento de Erik Jayme. Principalmente porque 

este defende a análise das relações jurídicas multiconectadas a partir de 

elementos extrajurídicos.  

O retorno dos sentimentos, de que fala Erik Jayme, a noção de 

afetividade, defendida por Paulo Lôbo nas relações familiares98 e, como já visto, 

por Pierre Lévy, no âmbito da inteligência coletiva, são exemplos desse novo olhar 

a ser lançado sobre o direito. A crise da autonomia da vontade no direito civil 

reverberou no direito internacional privado. As conseqüências dessa crise serão a 

seguir apresentadas. 

 

 

 

 

 

                                            
98 Sobre essa questão consulte-se : LÔBO, Paulo Luiz Neto. Entidades familiares 
constitucionalizadas: para além do numerus clausus. In: Revista Brasileira de Direito de Família. n° 
12, Jan. Fev. Mar. 2002. 
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3. A AUTONOMIA DA VONTADE NA DOUTRINA 
INTERNACIONALISTA: APOGEU E CRISE DE UM 
CONCEITO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A característica essencial do direito 
internacional privado está na conexão, pela 
qual o juiz não fixa o olhar apenas no 
horizonte jurídico de seu país, mas o estende 
a outros países, a fim de aplicar ou não o 
direito estrangeiro. Não se detém nos 
preceitos de uma ordem jurídica, mas aprecia 
preceitos de mais de uma ordem jurídica, 
embora a apreciação decorra de uma norma 
territorial (lex fori). (Oscar Tenório).” 
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Ao direito internacional privado cabe a tarefa de regrar os inevitáveis 

conflitos decorrentes da multiplicidade de ordenamentos jurídicos, em especial 

aqueles advindos das relações econômicas e comerciais. O direito internacional 

privado consiste, portanto, no ramo da ciência jurídica que se ocupa do conflito de 

leis no espaço, fazendo incidir sobre uma relação jurídica com conexão 

internacional a norma indicativa do foro e do direito material, aplicáveis ao caso.  

A expressão conflito de leis não deve ser interpretada com rigor 

extremado, aplicando-se-lhe o sentido literal de suas palavras. Ao disciplinar a 

incidência das normas de um dado ordenamento jurídico a fatos que tenham 

conexão espacial, o direito internacional privado não o faz exclusivamente em 

função da ocorrência de um conflito entre leis ou sistemas jurídicos divergentes. 

Conflitos de leis sempre irão existir, uma vez que não se pode conceber uma 

univocidade do direito no plano internacional. Como afirmou Boullenois, “sempre 

reinará entre as Nações uma ‘contradição’ perpétua de leis: reinará talvez 

perpetuamente tanto entre nós como sobre as coisas. Daí a necessidade de se 

instruir regras e princípios capazes de nos conduzir na decisão das questões que 

esta variedade pode fazer nascer”.99  Como cada Estado legisla para si, as suas 

normas de sobredireito serão sempre normas internas, conflituais ou substanciais, 

cabendo ao legislador nacional escolher os critérios de determinação da aplicação 

espacial lei e fixar essas regras de conexão. 

   

                                            
99 “Il régnera donc toujours entre les Nations une ‘contrariété’ perpétuelle de loix: peut-être regnera-t-
elle perpétuellement entre nous sur bien des objets. Delà la necessité de s’instruire des règles, et des 
principes, qui peuvent nous conduire, dans la décision des questions, que cette ábrete peut faire 
naitre”. (Tradução nossa) Boullenois, apud  VALLADÃO, Haroldo. Direito Internacional Privado. vol. 
I, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, p. 39.  
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3.1. Conflitos de leis e elementos de conexão no direito 

internacional privado. 

 

A expressão conflito de leis é, no entanto, questionada por autores como 

Amilcar de Castro, por exemplo. E com razão. Na verdade, não se trata da 

existência de um verdadeiro conflito entre as leis envolvidas, pertencentes a mais 

de um ordenamento jurídico. Como cada Estado legisla para si, a solução 

fornecida por cada ordem jurídica para os problemas que a afligem caracteriza 

uma decisão soberana do ordenamento jurídico interno. A divergência entre 

normas jurídicas pertencentes a ordenamentos jurídicos diferentes poderá ou não 

ocorrer. Não será essa divergência que porá em curso a aplicação do método 

conflitual tradicional. A regra de conflito não será consultada no foro, para indicar o 

direito aplicável a uma situação jurídica conectada a mais de um ordenamento 

jurídico, em razão de uma diversidade legislativa. Essa diversidade sempre 

existirá! Ora, a aplicação da regra de conflito pressupõe a existência de uma 

relação jurídica que apresente um elemento estrangeiro, alienígena.  

Dependendo do critério de indicação da lei aplicável a essa relação, 

determinado pela regra de direito internacional privado do foro, o direito material 

estrangeiro que irá resolver o litígio poderá ou não divergir do direito interno. Se, 

por exemplo, a norma de DIPr brasileira determina a aplicação da lei argentina, em 

razão do elemento de conexão –  domicílio –  e por ser a parte domiciliada na 

argentina, não importará a princípio se o direito material brasileiro diverge do direito 

argentino. Aliás, o magistrado só conhecerá o direito aplicável se puser em 

funcionamento a regra de conflito, que será sempre uma norma de direito 
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internacional privado proveniente do ordenamento jurídico interno. Se a lei de um 

país fixa a capacidade para a prática do ato aos 21 ou aos 25 anos, e com isso 

diverge da lei brasileira, não há que se falar em verdadeiro conflito. Mais ainda. 

Sequer se poderá afirmar que a aplicação da norma de direito internacional privado 

brasileira foi efetuada em razão do suposto “conflito de leis”. Amilcar de Castro 

sentencia: 

Por mais estranho que isto ainda seja, em direito internacional 
privado, a diferença, ou a semelhança, dos direitos primários é 
despicienda, pois são circunstâncias de fato, acidentais ou 
ocasionais, que podem existir hoje e desaparecer amanhã. Aliás, na 
prática, depois de haver funcionado a norma de direito internacional 
privado, é que se vai tratar de saber qual é o direito indicado para 
bem imitá-lo.100  

 

Apesar disso, a expressão conflitos de leis parece ter-se consagrado 

pelo uso. Tais características, portanto, transformam o direito internacional privado 

em um sobredireito e a maioria de suas normas – com algumas exceções bastante 

discutidas pela doutrina - não se presta a regrar o litígio ou a apresentar soluções 

imediatas para os conflitos de natureza pluridimensional, suscitados em um dado 

ordenamento jurídico. Cumpre ao direito internacional privado apenas indicar o 

caminho a ser seguido quando um determinado fato ou relação jurídica, em virtude 

de sua natureza, apresenta conexão com mais de um sistema jurídico, gerando 

dúvidas a respeito da correta aplicação do direito material. A despeito disso, como 

já mencionado, o método conflitual tradicional do direito internacional privado 

tornou-se insuficiente para resolver os problemas enfrentados pelas sociedades 

pós-modernas. Esse será o caminho a trilhar, antes, porém, deve-se analisar com 

                                            
100 CASTRO, Amilcar de. Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 43. 
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maior profundidade o apogeu e a crise na autonomia da vontade no direito 

internacional privado. 

 

3.1.1 Autonomia da vontade no direito internacional privado: a construção 

de um conceito. 

 

A doutrina internacionalista divide-se entre a concepção subjetivista e a 

noção objetivista do conceito de autonomia da vontade. A primeira entende que a 

designação do direito aplicável ao contrato obedeceria à vontade das partes. 

Inexistindo uma lei escolhida no contrato, caberia ao juiz aplicar-lhe a vontade 

hipotética dos contratantes, implícita nas cláusulas contratuais, deduzida pelo 

julgador. Como o contrato possui uma conexão internacional, seu raio de 

abrangência extrapola a rede de relações sociais do ordenamento jurídico interno 

e, desta forma, forçoso seria concluir-se que o contrato não estaria submisso a 

nenhum sistema jurídico. A escolha da lei aplicável promoveria a incorporação 

dessa lei ao contrato.  Em contrapartida, a concepção objetivista afirma que a lei 

não pode ser objeto do que fora convencionado pelos contratantes. O princípio da 

autonomia da vontade não permite que as partes adotem a lei aplicável, mas que a 

esta se submetam. A lei aplicável é, portanto, determinada pelo juiz de acordo com 

o que as partes tenham estipulado em relação à localização do contrato.101  

                                            
101 ARAUJO, Nadia de. 1997, p. 51. 
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Alguns, como Niboyet,102 por exemplo, chegaram mesmo a afirmar que 

a autonomia da vontade, considerada como o poder de escolha da lei competente, 

não existe. Por certo Niboyet tinha em mente que não se pode aceitar que uma 

norma imperativa no plano interno adquira o status de uma norma facultativa no 

plano internacional. Essa degradação da norma na passagem da ordem interna 

para a ordem internacional preconizaria a diversidade das conseqüências advindas 

da transgressão da norma imperativa, eivando de nulidade os atos no âmbito do 

ordenamento jurídico interno e amenizando os seus efeitos no plano internacional. 

Para autores como Laurent, por exemplo, inexistiria uma distinção significativa 

entre as leis que são imperativas segundo o direito interno e as normas imperativas 

segundo o direito internacional. Niboyet espantava-se diante da facilidade com que 

a distinção entre normas de caráter imperativo e normas de caráter supletivo no 

direito interno e no direito internacional era efetuada pela doutrina. Uma regra 

imperativa de direito interno não apresentaria essa mesma característica no direito 

internacional: 

As leis que são imperativas em direito interno devem, sem nenhuma 
exceção, conservar este caráter em direito internacional, para não 
perder no espaço, ao menos sem necessidade, toda a sua eficácia e 
não faltar à sua finalidade social. Assim, na França, a lei que 
determina os elementos essenciais da validade de um contrato, 
(vícios do consentimento, etc.) é rigorosamente imperativa e 
sanciona com a nulidade a convenção. No espaço, essa lei deve 
ainda ser imperativa e escapar à liberdade das convenções.103 

                                            
102 Consulte-se o trabalho, hoje um clássico, de J.P.Niboyet: “La théorie de l’autonomie de la volonté”, 
publicado no Recueil des Cours da Academia de Direito Internacional da Haia. NYBOYET, J.P..La 
théorie de l’autonomie de la volonté. In: Recueil des Cours I, Tome 16, Den Haag, 1927, p. 6-114. 
103 “Les lois qui sont impératives en droit interne doivent, sans aucune exception, conserver ce 
caractère en droit international, pour ne pas perdre dans l’espace, au moins sans nécessité, toute leur 
efficacité et ne pas manquer à leur but social. Ainsi, em France, la loi qui détermine les élements 
essentiels de la validité d’un contrat (vices du consentement, etc.) est rigoureusement impérative et 
sanctionnée par la nullité de la convention. Dans l’espace, cette loi doit être encore impérative et 
échapper à la libérté des conventions. ” (Tradução nossa)  NYBOYET, J.P. 1927, p. 54. 
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Seguindo um posicionamento semelhante ao adotado por Niboyet, 

Pontes de Miranda também criticou duramente a teoria da autonomia da vontade, 

assim se justificando: 

a) na parte de cogência, há uma lei aplicável, que poderá conferir à 
vontade, por estranha demissão de si mesma, o poder de desfazer 
tal imperatividade, quer dizer – um imperativo que se nega a si 
mesmo, que se faz dispositivo; b) fixados pela lei aplicável os limites 
da autonomia, dentro deles não há escolha de lei, há 'lei' que 
constitui conteúdo,citação, parte integrante de um querer.104 

 

O comentário aqui efetuado por Pontes de Miranda, também citado 

por Nadia de Araújo, refere-se à antiga Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. 

Considerando a afirmação do jurista alagoano, seria mesmo um contra-senso 

conceber uma norma imperativa que permitisse a sua negação. Tal argumento, 

contudo, possui o mesmo teor dos argumentos formulados pelos que refutam o 

reenvio e justificam sua tese no fato de que uma vez indicado o direito estrangeiro 

pela norma de conflito do foro, deverá aquele – o direito estrangeiro – ser aplicado. 

Desta forma, não se aceitaria a devolução para a aplicação da lex fori 

por se contrapor tal aplicação à determinação inicial desta lei. Incomoda a Pontes 

de Miranda a idéia de que uma norma imperativa contivesse a sua própria negação, 

o que resulta na sua concepção de que “a autonomia da vontade não existia, nem 

como princípio nem como teoria aceitável”.105 Tal entendimento não era partilhado 

por Clóvis Bevilaqua, para quem a vontade individual deveria submeter-se à lei, 

admitindo-se, portanto, a autonomia da vontade, desde que essa vontade estivesse 

em consonância com os preceitos legais. Como ele próprio afirma:  

                                            
104 PONTES DE MIRANDA. 1935, p.156. 
105ARAUJO, Nadia de. 1997, p.90. 
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A verdadeira opinião parece-me aquela que, em primeiro lugar, 
atende à autonomia da vontade. Certamente não se erige o querer 
individual em força dominadora, cujo império desfaça as 
determinações das leis. De modo algum. A vontade individual para 
produzir efeitos jurídicos tem de colocar-se sob a égide da lei, da 
qual tira toda a sua eficácia social. Assim é que as leis de ordem 
pública impedem que a vontade produza efeitos jurídicos em 
contrário às suas prescrições... Colocada nos seus naturais limites e 
agindo de acordo com a lei, a vontade é a fonte geradora das 
obrigações convencionais e unilaterais, conseqüentemente, lhe deve 
ser permitida, nas relações internacionais, escolher a lei a que se 
subordinem as obrigações, livremente contraídas.106 

 

Apesar dessas distinções, Pimenta Bueno, o primeiro a dedicar no 

Brasil, em 1863, uma obra exclusiva ao direito internacional privado, indicava como 

regra de conexão para os contratos internacionais o princípio locus regit actum. 

Segundo Pimenta Bueno, tanto a forma quanto a substância dos contratos 

estariam mais bem regidos pela lei do local da sua celebração.107 Em sentido 

inverso, e influenciado pela obra de Savigny, Teixeira de Freitas propugnava a 

regra locus regit actum para as questões de forma e a regra lex loci executionis 

para a definição da lei aplicável aos contratos internacionais.      

Nadia de Araújo filia-se à corrente que inadmite a autonomia da 

vontade no direito brasileiro, afirmando que tal fato impede uma perfeita integração 

legislativa no âmbito do Mercosul, uma vez que os demais países membros do 

Mercosul adotam como elemento de conexão o local de execução da obrigação, 

como decorrência dos Tratados de Montevidéu. Com efeito, tais elementos de 

conexão findam por criar uma barreira à harmonização das regras aplicáveis aos 

contratos internacionais no Mercosul e, de certa forma, demonstram as 

                                            
106 BEVILAQUA, Clóvis. Princípios Elementares do Direito Internacional Privado. 4. ed., Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1944, p. 358.  
107BUENO, José Antônio Pimenta. Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Thypographia Imp. 
e Const. de J. Villeneuve, 1863. 
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divergências entre os sistemas de direito internacional privado latino-americano e 

europeu. 

A autonomia da vontade consiste, portanto, no poder da vontade de ser 

um órgão produtor de direito. A apreciação das diversas teorias acerca da 

aplicação da autonomia da vontade como critério de determinação da lei aplicável 

aos contratos internacionais não poderá deixar de considerar que, em maior ou 

menor grau, a vontade individual atua na escolha da lei aplicável. A vontade das 

partes torna-se assim o princípio da solução dos conflitos de leis em matéria 

contratual. A vontade é fonte do direito. Curiosamente, embora a idéia de 

autonomia da vontade tenha inicialmente existido no direito interno, em especial no 

direito civil, ao materializar nos negócios jurídicos os princípios filosóficos que 

justificavam a atuação do arbítrio individual como expressão máxima da liberdade, 

é a sua incorporação na doutrina internacionalista que permitirá o resgate, pelos 

civilistas, da autonomia da vontade como fonte criadora de normas. 

Sylvette Guillemard denomina autonomia da vontade (autonomie de la 

volonté) a liberdade que teria o contratante de decidir se concluirá ou não a 

avença, uma liberdade fundamental ou “vontade criadora do direito” (volonté 

créatrice de droit). A autonomia da vontade, por sua vez, ensejaria a liberdade 

contratual (liberté contractuelle), havendo esta última, as partes poderiam escolher 

os termos do contrato.108  

O conceito de autonomia da vontade estaria portanto restrito à liberdade 

que as partes têm para decidir se pretendem ou não concluir a avença. A autora 

québécoise considera haver autonomia mesmo nos casos em que o contrato adere 

                                            
108 GUILLEMARD, Sylvette. Le droit international privé face au contrat de vente cyberspatial. 
Disponível  em: < http://www.theses.ulaval.ca/2003/20565/20565.html>. Acesso em: 13 jan. 2004. 
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a condições gerais, pois ao aceitante seria dado manifestar ou não o seu 

assentimento. Decidindo por não fazê-lo, ainda assim estaria livre para efetuar a 

contratação com quem mais lhe aprouvesse.  

Na verdade resta evidente que aqui ocorre uma substituição da 

expressão autonomia da vontade, por uma outra, de caráter menos abrangente, a 

liberdade contratual, sendo esta última uma decorrência da primeira. Essa 

distinção terminológica entre liberdade contratual e autonomia da vontade, embora 

coerente, não invalida o posicionamento da doutrina tradicional do direito 

internacional privado e do direito interno, que têm optado por utilizar a expressão 

autonomia da vontade para caracterizar o que Sylvette Guillemard denomina 

liberdade contratual. Questão terminológica, dir-se-ia, à qual se deve conferir a 

devida importância, sem no entanto olvidar que ambas referem-se ao mesmo 

conteúdo: a vontade criadora de normas jurídicas e a possibilidade de se escolher, 

para os internacionalistas, a lei aplicável ao contrato.  

A teoria da autonomia da vontade conheceu um período de hegemonia 

tanto no direito internacional, a partir principalmente da segunda metade do século 

XIX, quanto no direito interno. No entanto, o sentido atualmente atribuído à 

expressão autonomia da vontade nem sempre correspondeu à sua utilização pela 

doutrina internacionalista. Brocher, no seu Cours de Droit International Privé, 

publicado em 1883, foi o primeiro a utilizar a expressão autonomia da vontade no 

direito internacional privado, ao aproximar a palavra autonomia da palavra vontade, 

embora não se lhe deva atribuir a responsabilidade por ter introduzido essa 

expressão na terminologia internacionalista. Brocher negava a existência da 

autonomia da vontade como fonte criadora de normas jurídicas, por considerar que 
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a vontade estava sempre subordinada à lei. A autonomia da vontade emanaria da 

lei.109  

As idéias de Brocher constituíram, contudo, o ponto de partida para uma 

mudança significativa na teoria do direito internacional privado. A partir dele, e 

principalmente a partir de André Weiss, em 1886, a autonomia da vontade 

ingressou no vocabulário internacionalista, substituindo as antigas noções de 

autonomia das partes, autonomia do homem, autonomia do cidadão e autonomia 

dos contratantes. Essas expressões eram utilizadas como sinônimos pela doutrina, 

sem que entre elas fosse efetuada uma distinção significativa.  

No entanto, subjaz à utilização dessa nova terminologia um conteúdo 

teórico do qual as expressões anteriores eram desprovidas. Com efeito, a 

autonomia da vontade, ao pressupor a possibilidade de os contratantes 

escolherem a lei aplicável ao contrato, reconhece no poder da vontade, ao lado da 

lei, uma fonte criadora de normas jurídicas. Brocher e Weiss instauram dessa 

forma uma tomada de consciência de que a vontade seria criadora de normas, 

como afirma Véronique Ranouil: 

A utilização da expressão autonomia da vontade que, surgida em 
1883 com Brocher, se expande a partir de 1886 com Weiss, traduz, 
mas também suscita uma tomada de consciência do papel da 
vontade como fonte do direito. É, pois, uma idéia nova que nasce ao 
mesmo tempo em que nasce uma expressão nova. Sem dúvida é a 
primeira que explica a criação da segunda. Mas o emprego da 
segunda igualmente contribuiu para o surgimento da primeira.110  

                                            
109 RANOUIL, Véronique. 1980, p. 41. 
110 “L’usage de l’expression d’autonomie de la volonté qui, apparu en 1883 avec Brcoher se répand à 
dater de 1886 sous l’influence de Weiss, traduit, mais aussi suscite, une prise de conscience du rôle 
de la volonté comme source du droit. C’est donc une idée nouvelle qui nait en même temps qu’une 
expression nouvelle. Sans doute est-ce la première qui explique la création de la seconde. Mais 
l’emploi de la seconde à également contribué à provoquer la première. ” (Tradução nossa) RANOUIL, 
Véronique. 1980, p. 40. 
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Brocher e Weiss recriaram na noção de autonomia da vontade no direito 

internacional privado, mas não o fizeram a partir de Kant. Na verdade, não se pode 

afirmar com segurança que Kant influenciou de maneira decisiva a doutrina 

internacionalista, a ponto de que esta lhe tenha tomado por empréstimo a 

expressão autonomia da vontade. A noção de autonomia em Kant assume um 

sentido meramente ético e moral, estando desprovida de sentido jurídico, conforme 

se pode depreender de suas palavras: 

Sobre esse conceito positivo (do ponto de vista prático) da liberdade, 
fundam-se lei práticas absolutas, denominadas leis morais. Essas 
leis, em sua relação como nosso arbítrio, que é afetado por móveis 
sensíveis, e portanto não se conforma sempre à ordem de uma 
vontade pura, mas freqüentemente lhe resiste, são imperativos 
(ordens ou proibições), e imperativos categóricos (incondicionais), o 
que os distingue dos imperativos técnicos (os preceitos da arte), os 
quais são apenas prescrições condicionais. Seguindo esses 
imperativos, certas ações são permitidas ou proibidas, ou seja, 
moralmente possíveis ou impossíveis; algumas são moralmente 
necessárias, ou seja, obrigatórias, e daí resulta o conceito de 
dever.111 

 

A despeito da maior ou menor influência de Kant, nem sempre a 

autonomia da vontade adquiriu o sentido que lhe foi dado pela doutrina moderna. A 

noção de autonomia das partes, presente em Savigny e em Foelix, apenas 

concebe a liberdade individual como um critério a posteriori para a determinação 

da lei aplicável aos contratos internacionais. Esse critério opõe-se à teoria 

                                            
111“ Sur ce concept positif (au point de vue pratique) de la liberté se fondent des lois pratiques 
absolues, qu’on appele les lois morales. Ces lois, dans leur rapport à notre arbitre, qui est affecté par 
des mobiles sensibles, et partant ne se conforme pas toujours de lui-même à l’ordre d’une volonté 
pure, mais souvent lui resiste, sont des impératifs (des ordres ou des défenses), et des impératifs 
catégoriques (inconditionels), ce qui les distingue des impératifs techniques (des préceptes de l’art), 
lesquels ne sont jamais que des prescriptions conditionelles. Suivant ces imperatifs, certaines actions 
sont permises ou défendues, c’est-à-dire moralement possibles ou impossibles; quelques-unes sont 
moralement nécessaires, c’est-à-dire obligatoires ; et de lá resulte le concept du devoir. ” (Destaque 
do autor) (Tradução nosssa). KANT, Emmanuel. Éléments métaphysiques de la doctrine du droit. 
Paris: Aguste Durand, 1853, p. 30. 
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desenvolvida por Laurent, para quem a autonomia da vontade constitui-se numa 

justificação a priori da lei aplicável. As duas teorias serão analisadas a seguir.  

 

3.1.2 Savigny e Foelix: a autonomia como justificação a posteriori da lei do 

contrato. 

 

É inegável a contribuição de Savigny para a doutrina do direito 

internacional privado, em especial a concepção, por ele desenvolvida, de que a 

autonomia da vontade apenas justificaria a posteriori a lei aplicável ao contrato. A 

idéia de submissão voluntária a uma determinada lei, preferida por Savigny, 

constitui apenas um princípio explicativo para justificar a lei aplicável ao contrato 

internacional. Sua função é apenas demonstrar a lei competente escolhida em 

razão da localização da sede da relação jurídica.  

A submissão voluntária à lei do contrato resulta na explicação teórica de 

uma regra prática, fato que aproxima as doutrinas de Savigny e de Foelix. Embora 

próximas, tais doutrinas apresentam pontos dissonantes. Em comum apenas o fato 

de que tanto Savigny quanto Foelix não utilizam a expressão autonomia da 

vontade com o sentido que atualmente lhe é conferido. Pode-se mesmo afirmar 

que para ambos existia apenas a autonomia das partes, não sendo a vontade 

criadora de norma jurídica.  

Foelix não pretendeu efetuar uma análise teórica do sistema de direito 

internacional privado, preocupando-se apenas em reunir as regras ou princípios já 

consagrados em razão da sua “utilização pelas nações”. Em matéria de contratos, 

Foelix distinguia a autonomia expressa da autonomia tácita. Essa distinção é 
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importante, na medida em que a relevância atribuída por Foelix à autonomia tácita 

caracteriza o traço diferencial da sua doutrina em relação à de Savigny. A 

autonomia será tácita quando os contratantes não declararam a lei à qual 

pretendiam submeter a relação contratual. Ao juiz caberá decidir a lei aplicável a tal 

relação segundo o “uso das nações”. 

A justificativa para escolha da lei que regulará o contrato será então 

buscada na vontade presumida das partes. Dessa forma, as condições de 

existência e de validade do contrato, e mesmo os seus efeitos, serão regidos pela 

lei do local de sua conclusão. Presume-se com isso que ao firmarem o contrato, as 

partes, conhecendo o direito do local no qual o contrato foi concluído, submeteram-

se voluntariamente a essa ordem jurídica.112 Caso o lugar da execução do contrato 

não coincida com o local da sua conclusão, a lei aplicável ao contrato será aquela 

correspondente ao lugar no qual produzir-se-ão todos os atos posteriores à sua 

conclusão, tendo em vista que esta foi a vontade presumida das partes.  

Foelix segue assim o mesmo raciocínio efetuado por Bártolo de 

Sassoferrato, o ilustre jurista italiano do século XIV, talvez o principal representante 

da escola estatutária italiana. Muitas das idéias de Bártolo, no entanto, já haviam 

sido desenvolvidas por seus predecessores romanistas dos séculos XII e XIII, 

glosadores do Corpus Iuris Civilis.  

Dentre os inúmeros méritos de Bártolo está a distinção, por ele 

efetuada, entre os estatutos reais e os estatutos pessoais. Estes extraterritorais, 

acompanhando o indivíduo aonde quer que fosse; aqueles territoriais, sendo 

apenas aplicáveis no foro. Essa distinção foi importante para a classificação 

                                            
112 RANOUIL, Véronique. 1980, p. 24. Consulte-se ainda: ARMINJON, P. L’objet et la méthode du 
Droit International Privé. In: Recueil des Cours, Tome I, Den Haag, 1928, p. 453.  
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posterior dos estatutos estrangeiros de caráter proibitivo, subdivididos em estatutos 

proibitivos favoráveis (como os que restringiam a capacidade para testar, por 

exemplo) e estatutos proibitivos odiosos (como os que fixavam uma incapacidade 

absoluta), e os estatutos permissivos.  

Os estatutos proibitivos favoráveis e os estatutos permissivos poderiam 

ser aplicados fora do seu território, sendo extraterritoriais. Os demais seriam 

territoriais.113 A noção de estatutos odiosos findou por lastrear o desenvolvimento 

da teoria da ordem pública no direito internacional privado.  

Como se verá adiante, o conceito de ordem pública consiste numa 

ferramenta importante para a análise dos contratos eletrônicos, uma vez que se 

constitui num fator de limitação à aplicação do direito estrangeiro. No caso dos 

contratos eletrônicos, a aplicação da lei mais favorável ao consumidor fundamenta-

se no princípio da proteção da parte economicamente mais frágil, que atende aos 

requisitos das normas imperativas do foro, ou ainda, à ordem pública local.  

Com base nas idéias de Bártolo, Foelix distinguia os efeitos (effets) ou 

conseqüências imediatas do contrato das suas conseqüências acidentais 

(suites)114. As suites seriam as conseqüências acidentais do contrato causadas por 

circunstâncias posteriores à conclusão da avença. Enquanto a lei aplicável ao 

contrato rege os seus efeitos, as suites obedecem a uma outra lei. Tais 

                                            
113 Sobre o pensamento de Bártolo de Sassoferrato consulte-se: MEIJERS, E.M. L’Histoire des 
principes fondamentuax du Droit International Privé à partir du Moyen Age: spécialement dans 
l’Europe occidentale. In:Recueil des Cours, Tome III, Den Haag, 1934, p. 602 ; GUTZWILLER, M. Le 
développement historique du Droit International Privé.  In:Recueil des Cours, Tome IV, Den Haag, 
1929, p. 316; PONTES DE MIRANDA. La conception du Droit International Privé d’après la doctrine et 
la pratique au Brésil.In:Recueil des Cours, Tome I, Den Haag, 1932, p. 651 ; AUDIT, Bernard. Droit 
International Privé. Paris: Economica, 2000, p. 61; TENÓRIO, Oscar. 1966, p. 177,  CASTRO, 
Amilcar de. 2001, p. 143, DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1996, p. 114, STRENGER, Irineu. 1996, p. 230.    
114 A palavra francesa suite (1 séquito. 2 continuação, seqüência) será melhor traduzida em português 
como conseqüência, uma vez não ser estranha à ordem jurídica brasileira a distinção entre efeitos e 
conseqüências do contrato.  
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circunstâncias acidentais, segundo Foelix, englobariam até mesmo as 

conseqüências diretas do contrato, como a culpa ou a mora do devedor. Como ele 

mesmo afirma: 

Não se devem confundir os efeitos dos contratos com as 
conseqüências acidentais que eles podem engendrar. Os efeitos 
derivam da natureza mesma do ato ou do exercício do direito 
estabelecido por esse ato; são os direitos e obrigações que as partes 
positivamente pretenderam criar. São os direitos e obrigações 
inerentes ao contrato, ou seja, que nele estão contidos expressa ou 
tacitamente, ou que dele resultam mediata ou imediatamente; não há 
lugar para a distinção se esses direitos e obrigações são ou não 
atualmente abertos ou exigíveis, ou se são apenas eventuais ou 
expectáveis. Sob a denominação suites do contrato, compreendem-
se as obrigações ou os direitos que o legislador faz nascer quando 
da execução do ato ou do direito; as suites não possuem uma causa 
inerente ao próprio contrato: elas resultam de acontecimentos 
posteriores ao contrato que sobrevêm à ocasião das circunstâncias 
nas quais o contrato colocou as partes. A partir do testemunho dos 
autores, a lei que rege o contrato regerá igualmente os efeitos ou as 
conseqüências imediatas e mediatas.115 

 

Niboyet criticou essa posição de Foelix, considerando-a exagerada. 

Embora aceitasse a distinção entre conseqüências imediatas e acidentais do 

contrato, Niboyet não entendia serem as suites estendidas às conseqüências 

diretas da avença, admitindo essa extensão apenas às suas circunstâncias 

indiretas. Desta forma, uma derrogação da lei do contrato só seria admitida em 

relação às modalidades do pagamento, regidas pela lei do local do pagamento; aos 

                                            
115 “Il ne faut pas confondre les effets des contrats avec les suites accidentales qu’ils peuvent 
engendrer. Les effets dérivent de la nature même de l’acte ou de l’exercice du droit établi par cet 
acte ; ce sont les droits et obligations que les parties ont positivement entendu créer. Les droits et 
obligations inhérents au contract ; c’est-à-dire qui y sont contenus expréssement ou implicitement, ou 
qui en résultent médiatement ou immédiatement ; il n’y a pas lieu de distinguer si ces droits et 
obligations sont ou non acctuellement ouverts ou exigibles, ou s’ils ne sont qu’éventuels ou 
expectatifs. Sous la dénomination de suites du contrat, on comprend les obligations ou les droits que 
le législateur fait naître à l’occasion de l’exécution de l’acte ou du droit ; les suites n’ont pas une cause 
inhérante au contrat même : elles résultent d’événements posterieurs au contrat et que surviennent à 
l’occasion des circonstances dans lesquelles le contrat a placé les parties. D’après le témoignage des 
auteurs, la loi qui régit le contrat lui-même, en régit également les effets ou les conséquences 
immédiates et médiates. “ (Tradução nossa). FOELIX, M. Traité de Droit International Privé: ou du 
conflit des lois des différentes nations. 4ème édition, Tome premier, Paris: Marescq Ainé, 1866, p. 247. 
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vícios do consentimento, que obedeceriam à lei nacional de cada um dos 

contratantes; e às circunstâncias que envolvessem a contagem, pesagem ou 

mensuração da coisa alienada, sujeitas à lei do local de sua realização. Nos casos 

que não se enquadrassem nessas hipóteses, o contrato admitiria apenas uma 

única lei.116 

A autonomia tácita encontra seus limites na intenção presumida das 

partes. Essa limitação intrínseca, decorrente da extensão conferida à vontade 

presumida dos contratantes, opõe-se à limitação extrínseca, conseqüência da 

infringência de normas de ordem pública ou da fraude à lei.  Foelix concebia a 

ordem pública internacional e a fraude à lei como fatores externos que poderiam 

limitar a escolha da lei aplicável ao contrato. Caso a vontade presumida dos 

contraentes conduzisse à aplicação de uma lei contrária aos princípios e valores 

fundamentais para a ordem jurídica do local da execução do contrato, por exemplo, 

o juiz poderia deixar de aplicar essa lei, sob o argumento de que ela infringiu a 

ordem pública do foro. Idêntica solução seria adotada se as partes pretendessem 

agir em fraude à lei, alterando um dos elementos da qualificação117 do contrato 

para submetê-lo a uma lei mais benéfica, em detrimento de normas imperativas do 

local da sua conclusão ou, no sistema desenvolvido por Foelix, de sua execução. 

Foelix não conferia à vontade expressa dos contratantes a mesma 

importância atribuída à manifestação tácita da vontade. Eis um outro traço distintivo 

da sua teoria em relação às concepções desenvolvidas por Savigny, para quem a 

intenção expressa das partes prevaleceria sobre a sua vontade tácita. Segundo 

Foelix, no entanto, assim não ocorria. Embora não se possa afirmar com precisão 

                                            
116 NYBOYET, J.P. 1927, p. 83. 
117 Vide item 2.1.2. supra. 
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o que ele entendia por autonomia expressa, certo é que esta não adquiria uma 

prevalência sobre a vontade tácita dos contratantes. Em que consistia a escolha 

expressa da lei do contrato e qual a sua extensão? Seriam os contratantes livres 

para escolher a lei que mais lhes aprouvesse ou essa liberdade encontraria limites 

na lei obrigatoriamente aplicável ao contrato em razão da identificação, por parte 

do juiz, da intenção presumida dos contraentes, em caso de silêncio do contrato? A 

autonomia expressa consiste na livre escolha da lei ou resulta apenas numa 

submissão voluntária – termo adotado por Savigny – à lei do contrato?  Para 

Foelix, a vontade expressa apenas prevaleceria nos casos em que o contrato não 

tivesse de ser executado em local diverso daquele em que foi concluído. Como 

afirma Véronique Ranouil: 

A vontade tácita toma a dianteira em relação à vontade expressa. A 
vontade declarada dos contratantes apenas é levada em 
consideração na medida em que não existe nenhuma presunção 
contrária à sua vontade implícita. Ela somente é válida quando traduz 
a intenção presumida das partes, segundo os usos das nações. Tudo 
conduz à autonomia tácita, justificação da lei comumente aplicável 
aos atos jurídicos. As partes não podem escolher livremente a lei do 
ato, elas apenas podem submeter-se voluntariamente a essa lei.118   

 

As idéias defendidas por Foelix guardam semelhança com o 

pensamento de Savigny, mas deste se distanciam quando se trata da valorar a 

autonomia expressa da vontade em relação à autonomia tácita. Savigny preferia 

utilizar o conceito de submissão voluntária em lugar de autonomia, que ele 

                                            
118 “La volonté tacite prend donc le pas sur la volonté expresse. La volonté déclaré des contractants 
n’est prise en consideration que dans la mesure où n’existe nulle présomption contraire relative à leur 
volonté implicite. Elle ne vaut que si elle traduit l’intention présumé des contractants, d’après l’usage 
des nations. Tout se ramène donc à l’autonomie tacite, justification de la loi communement applicable 
aux actes juridiques. Les parties ne peuvent choisir librement la loi de l’acte, elles ne peuvent que se 
soumettre volontairement à cette loi. ”(Tradução nossa). RANOUIL, Véronique. 1980, p. 26. 
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entendia ser aplicável não apenas às relações contratuais, como também às 

relações extracontratuais.119 Como ele mesmo afirma: 

Assim os autores modernos têm o costume de denominar autonomia 
esse efeito muito genérico da vontade livre. Ora, essa expressão 
técnica serve, há muito tempo, para designar uma relação muito 
especial no desenvolvimento do direito germânico, quero dizer, o 
privilégio da nobreza e de várias corporações de regularem elas 
mesmas suas relações particulares por uma espécie de legislação 
doméstica. Assim entendida, essa palavra é bastante necessária; e 
nós enfraquecemos sua significação própria quando a aplicamos às 
relações muito diferentes que nos ocupam, sem que este empréstimo 
inútil nada adicione à sua precisão e clareza. [...] Assim, pois, quando 
se trata da submissão a um direito local ou da escolha do domicílio, 
ou de todo ato livre que possa ter conseqüências jurídicas, penso 
que deveríamos evitar o emprego da palavra autonomia.120 

 

O direito local aplicável a cada relação jurídica submete-se à vontade 

livre dos interessados. Como visto, a submissão voluntária dos contratantes a uma 

lei é válida não apenas para as relações contratuais como também para as 

relações extracontratuais. A lei aplicável, no entanto, não decorre de uma escolha 

explícita das partes, sendo antes um princípio explicativo a posteriori. Uma vez 

determinada a sede da relação jurídica, a vontade presumida dos contraentes 

determinará a lei aplicável ao contrato. Savigny instaurou no direito internacional 

privado uma verdadeira revolução metodológica. Rejeitando as teorias estatutárias 

                                            
119 Sobre Savigny consulte-se: ARMINJON, P. 1928, p. 454 ; GUTZWILLER, M. 1929, p. 353; 
PONTES DE MIRANDA,. 1932, p. 651; RANOUIL, Véronique. 1980, p. 27; TENÓRIO, Oscar. 1966, p. 
185;  CASTRO, Amilcar de. 2001, p. 165; DOLINGER, Jacob. 1996, p. 125; STRENGER, Irineu. 
Autonomia da vontade em Direito Internacional Privado. São Paulo: Ed. RT, 1968, p. 249 ; 
AUDIT, Bernard, Droit International Privé. Paris: Economica, 2000, p. 71.    
120 “Ainsi les auteurs modernes ont coutume d’appeler autonomie cet effet très-général de la volonté 
libre. Or cette expression technique sert depuis longtemps à désigner un rapport tout spécial dans le 
développement du droit germanique, je veux dire le privilége appartenant à la noblesse et à plusieurs 
corporations, de regler elles mêmes leurs rappports particuliers par une espèce de législation 
domestique. Ansi entendu cet mot est très- nécessaire ; et l’on affaiblit sa signification propre, quand 
on l’applique aux rapports tout différents qui nous occupent, sans que cet emprunt inutile ajoute rien à 
leur précision ou à leur clarté. [...] Ainsi donc quand il s’agit de la soumission à un droit local, ou du 
choix du domicile, ou de tout acte libre qui peut avoir des conséquences juridiques, je pense que l’on 
doit éviter l’emploi du mot autonomie”. (Tradução nossa). SAVIGNY, Friedrich Carl Von.  Traité de 
Droit Romain. v. 8. Paris : Firmin Didot, 1860, p. 112. 
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italiana, francesa e holandesa, muito mais preocupadas em verificar o alcance das 

leis em causa para posteriormente fixar-lhes o caráter de normas territoriais ou 

extraterritoriais, Savigny resolveu partir da relação jurídica para em seguida 

atribuir-lhe uma sede. Que lei deverá ser aplicada a uma relação jurídica 

multiconectada? Perguntava-se. A lei a ser aplicada é a lei mais consentânea com 

essa relação, seria a resposta. E a lei mais adequada para reger uma relação 

jurídica vinculada a dois ou mais ordenamentos jurídicos seria a lei da sede dessa 

relação. A determinação da lei aplicável a uma relação de direito dependia portanto 

da fixação da sede da relação jurídica. Savigny transformava assim o método do 

direito internacional privado, partindo da relação jurídica para só então determinar 

o direito que lhe seria aplicável. 

Em matéria de contratos, a sede das relações jurídicas é o local de 

execução da obrigação. Savigny diverge de Foelix quanto a importância por este 

atribuída à vontade declarada dos contratantes. Para Foelix, a vontade expressa, 

ainda que manifestada de maneira inequívoca, não se sobrepunha à vontade 

presumida das partes. Assim não entendia Savigny. Segundo ele, a escolha dos 

contratantes poderia determinar um outro regime jurídico a ser aplicado ao 

contrato, bastando para isso que as partes assim houvessem estipulado. Para 

cada relação jurídica um vínculo ser-lhe-ia atribuído, relacionando-a a uma 

determinada ordem jurídica.  A aplicação presumida da lei do local de execução da 

obrigação poderia ser suplantada pela aplicação da lei expressamente escolhida. 

Mas a escolha expressa não adquire em Savigny, assim como também não 

adquire em Foelix, o status de uma teoria sobre a autonomia da vontade como 

criadora de direito.  
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Para ambos, no entanto, a lei estrangeira poderá encontrar um 

obstáculo à sua aplicação na existência de uma norma de ordem pública no foro. A 

contradição com as normas rigorosamente obrigatórias do foro impediria a 

incidência do direito estrangeiro, que seria afastado em respeito à ordem pública 

local. Infelizmente, tanto Savigny quanto Foelix não consideraram a possibilidade 

de a escolha das partes se constituir em um critério de determinação prévia da lei 

que iria reger a relação contratual. Esse avanço teórico será efetuado por Laurent, 

dentre outros. 

 

3.1.3 Autonomia como princípio a priori de solução de conflitos de leis. 

 

Em contraposição às doutrinas apresentadas no tópico anterior, que 

concebem a autonomia da vontade – ou autonomia das partes, para ser mais claro 

– como uma justificação a priori da lei do contrato, Laurent defendia que os 

contratantes não apenas poderiam, mas deveriam escolher a lei à qual gostariam 

de submeter a relação contratual. Tem-se aqui uma inversão de princípios em 

relação às teorias de Savigny e de Foelix. Assim ocorre porque Laurent 

considerava a autonomia da vontade como um postulado a partir do qual se pode 

determinar a lei aplicável ao contrato. Nesse contexto, a vontade poderia 

manifestar-se de maneira expressa, tácita ou presumida. 

A manifestação expressa da vontade era invocada por Savigny e por 

Foelix apenas como exceção à supremacia da vontade presumida dos 

contratantes, embora Savigny ainda reconhecesse na manifestação expressa a 

possibilidade de se fixar a lei no contrato, hipótese de pronto descartada por Foelix. 
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Laurent, entretanto, mudou substancialmente a importância atribuída à autonomia 

da vontade, considerando-a um princípio a priori de determinação da lei aplicável 

ao contrato. 

A manifestação tácita da vontade depreende-se dos atos dos 

contratantes. Embora estes não tenham declarado expressamente quais eram as 

suas intenções ao contratar, essas intenções serão deduzidas dos atos por eles 

praticados. Tais circunstâncias dificilmente ocorrem, pois normalmente os 

contratantes ou declaram expressamente a sua vontade ou não o fazem em 

hipótese alguma. Neste último caso, inexistindo a possibilidade de se identificar, 

ainda que em função da conduta das partes, o que estas pretenderam quando 

firmaram o negócio jurídico, estar-se-á diante da sua vontade presumida.  

Laurent distingue, portanto, a vontade presumida da vontade tácita dos 

contratantes, o que não ocorre em Foelix. Nesse caso, duas presunções serão 

então efetuadas pelo juiz, a quem competirá decidir sobre a lei aplicável ao 

contrato. Se as partes não manifestaram expressa ou tacitamente a sua vontade, 

deverá o juiz considerar aplicável a lei nacional dos contratantes, se esta for 

comum. Se ambos não possuírem a mesma nacionalidade, deverá ser aplicada a 

lei do local onde foi concluído o contrato.121  Essas presunções, não obstante 

possibilitem a determinação da lei que regerá o contrato, podem contrariar a 

intenção das partes contratantes.   

Laurent rejeita a distinção efetuada por Foelix entre as suites e os 

efeitos do contrato. Para ele, não haveria sentido em se submeter as 

conseqüências acidentais do contrato (suites), causadas por circunstâncias 

                                            
121 RANOUIL, Véronique. 1980, p. 32.  
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posteriores à conclusão da avença, a uma outra lei que não a lei normalmente 

aplicável à relação contratual. Assim ocorre em razão do caráter teórico do método 

desenvolvido por Laurent. Se a vontade constitui um fundamento a priori que 

justifica a lei a ser aplicada ao contrato, resta evidente que essa vontade apenas 

poderá ser única, não se admitindo qualquer possibilidade de fragmentação. Tudo 

o que os contratantes poderiam querer, será regulado por uma única lei. 

Existem contudo limites à atuação da vontade. A confusão entre ordem 

pública interna e ordem pública internacional, tão criticada por Pontes de Miranda, 

foi também censurada por Laurent. Existiria uma ordem pública internacional e 

uma ordem pública interna, esta última estando mais próxima da noção de norma 

imperativa (loi de police) do foro. Torna-se difícil distinguir uma da outra, pois como 

bem constatou Pontes de Miranda, não há como se aceitar de maneira objetiva 

que uma norma adquira a feição de norma de ordem pública interna e perca essa 

característica quando se trata de aplicá-la noutro ordenamento jurídico. Nessa 

passagem do ordenamento jurídico interno para a ordem jurídica internacional, em 

que momento ocorrera a degradação da norma? De todo modo, assim como 

Mancini, Laurent entende que a noção de ordem pública, além da fraude à lei, 

constitui um obstáculo à livre escolha da lei contratual. As leis de direito público 

objetivariam a preservação dos interesses sociais, tendo estes primazia sobre os 

interesses dos particulares.  

Laurent, Savigny e Foelix estão longe de representar uma corrente 

teórica sobre a utilização da autonomia da vontade como critério de determinação 

da lei aplicável aos contratos internacionais. Apenas com Brocher a vontade 

assume um status de fonte criadora de norma capaz de rivalizar com a lei. 

Curiosamente é o mesmo Brocher que irá efetuar as críticas mais veementes à 
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autonomia da vontade. Tais críticas estendem-se não apenas a aplicação das 

normas imperativas, mas também a incidência de normas supletivas, que 

regulariam o contrato, diante da inexistência de declaração expressa dos 

contratantes quanto a escolha da lei aplicável. 

 

3.1.4 A crise da autonomia da vontade na doutrina internacionalista: 

supremacia das normas imperativas e supletivas. 

 

A crescente intervenção estatal no domínio econômico propiciou a 

adoção de regras de conexão cada vez mais flexíveis, além da utilização do 

princípio da ordem pública como um fator que limita a aplicação do direito 

estrangeiro. A utilização da expressão autonomia da vontade pela doutrina 

internacionalista apenas consagrou a idéia, já existente no direito interno, de que a 

vontade individual constituiria a fonte e a medida dos direitos subjetivos, sendo 

assim um órgão produtor e criador de direito.122 Essa mudança foi por muitos 

criticada. A hegemonia da autonomia da vontade perde a sua força a partir das 

críticas que lhe são endereçadas pelos defensores da incidência de normas de 

caráter imperativo e por aqueles que postulam a supremacia nas normas de 

caráter supletivo.  

Essas críticas têm sua fonte na constatação de que o individualismo 

jurídico não mais atendia as necessidades de uma sociedade que se massificava. 

Se o direito primário deixa às partes a possibilidade de regularem os seus 

interesses privados, como se poderia estender esse princípio, razoavelmente 

                                            
122 Vide o item 2.1., supra. 
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aceitável, à criação de regras jurídicas? A vontade é criadora de normas. Tal 

constatação, que opõe e ao mesmo tempo aproxima civilistas e internacionalistas, 

finda por transformar a autonomia da vontade de uma simples noção técnica numa 

concepção teórica. Enquanto para os internacionalistas a autonomia da vontade 

limitava-se apenas a determinar a lei aplicável aos contratos internacionais, ou 

seja, àquelas relações jurídicas contratuais que apresentassem um elemento de 

estraneidade, para os civilistas a idéia de autonomia da vontade, emprestada dos 

internacionalistas, consistia numa noção teórica, num desdobramento do princípio 

da liberdade das convenções, capaz de tornar a vontade individual uma fonte 

criadora de normas jurídicas.  

A crítica à autonomia da vontade repousa na constatação de que a 

vontade não pode ser considerada criadora de normas. Adotando alguns dos 

argumentos defendidos por Pontes de Miranda, Amilcar de Castro é um dos 

autores que se posicionam frontalmente contrários à adoção da autonomia da 

vontade como critério de determinação da lei aplicável aos contratos 

internacionais. Segundo ele, as partes, independentemente do local em que 

firmaram o contrato, estariam livres para escolher o direito que mais lhes 

aprouvesse, a despeito de ser este o direito nacional ou um determinado direito 

estrangeiro. Este seria o sentido doutrinário da autonomia da vontade. Entretanto, 

como a liberdade de convenções poderia ter-se transformado num princípio tão 

abrangente?  

As idéias de Amilcar de Castro no âmbito do direito internacional privado 

são significativamente originais, embora não se possa com elas de todo concordar, 

merecendo o devido crédito muito mais pela forma como problematizam teoria do 

direito internacional privado do que pelas soluções fornecidas. No entanto, é 
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importante ressaltar que sua posição teórica acerca da autonomia da vontade 

insere-se no âmbito de uma concepção mais abrangente sobre a natureza do 

direito estrangeiro e de como as normas jurídicas estrangeiras devem ser 

aplicadas e interpretadas no foro. Como será visto adiante, quando da análise do 

processo de qualificação, para Amilcar de Castro o direito estrangeiro aplicado pelo 

juiz resulta apenas numa imitação. Assim ocorre porque o direito estrangeiro é por 

ele considerado um fato, sendo, como todo fato, suscetível de prova na jurisdição 

local. Nesta, confecciona-se um direito especial indígena (ius specialis indigenum), 

moldado e talhado à imagem e semelhança do direito alienígena (ius extraneum), 

que será aplicado pelo juiz. Não haveria neste caso a obrigação para o magistrado 

de conhecer o direito estrangeiro, embora devesse obrigatoriamente aplicá-lo, 

imitando-o no foro, não como uma deferência à ordem jurídica estrangeira, mas em 

razão da necessidade de observância da regra de conflito local. Sendo um mero 

fato modelado no foro, o direito estrangeiro não será imposto às partes, porém 

estas devem obediência ao direito especial, êmulo da ordem jurídica estrangeira. 

Como ele mesmo afirma: 

Não existe, portanto, a imaginada autonomia da vontade em direito 
internacional privado: o objeto próprio da vontade das partes é a 
escolha do lugar onde queiram realizar o contrato, e não a escolha 
do direito. Se fosse a escolha do direito, o seu imperfeito 
conhecimento, ou a sua defeituosa interpretação nunca poderia dar, 
como dá, a conseqüência de se anular o contrato. [...] O princípio da 
autonomia da vontade é assentado em sofisma de confusão: para a 
jurisdição nacional, o direito estrangeiro é mero fato modelado pelo 
qual, no fórum, se organiza direito nacional especial, e é este que é 
imposto às partes, como o é o direito comum.123 

 

Para Amilcar de Castro, Charles Dumoulin, advogado parisiense do 

século XVI, foi o responsável pelo erro cometido pelos doutrinadores 
                                            
123 CASTRO, Amilcar de. 2001, p. 444. 
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internacionalistas dos séculos XVIII e XIX.  Apesar de nacionalidade francesa, 

Dumoulin é por muitos considerado um legítimo representante da escola 

estatutária italiana, tendo de qualquer modo introduzido no direito internacional 

privado o princípio da autonomia da vontade, sem no entanto desenvolvê-lo. Como 

afirma Max Gutzwiller:  

Se Bártolo representa o zênite da escola ítalo-francesa, ele não é o 
mais jovem. Sua doutrina foi seguida pela segunda celebridade da 
época dos comentadores do direito romano, Baldo de Ubaldis, morto 
em 1400, e atingiu seu último clarão nas observações de um francês, 
Charles du Moulin (Carolus Molinaeus) que aceitando seu método e 
mesmo refinando-o, introduziu, sem no entanto segui-lo, o novo 
ponto de vista sobre a autonomia da vontade.124 

 

Amilcar Castro acusa assim Dumoulin de ter sido o principal responsável 

pela influência da teoria da autonomia da vontade na doutrina internacionalista nos 

séculos seguintes. E o fez analisando o parecer elaborado por Dumoulin a pedido 

do casal Ganay. Nesse parecer, que data de 1525, Dumoulin posicionou-se sobre a 

possibilidade de se estender a doação efetuada entre os cônjuges aos imóveis 

situados na província, portanto fora da jurisdição parisiense. O Artigo 220 dos 

Costumes de Paris determinava que não tendo os cônjuges firmado um contrato, 

ser-lhes-ia atribuído o regime matrimonial da comunhão, que compreenderia 

apenas os bens imóveis situados em Paris, aplicando-se a esses bens o estatuto 

real, de natureza territorial. Os imóveis localizados na província estariam sujeitos 

ao estatuto do lugar da sua situação, submetendo-se dessa forma a regime jurídico 

                                            
124 “ Si Bartole représente le zénith de l’Ecole italo-française, il n’est pas le plus jeune. Sa doctrine fut 
poursuivie par la seconde célebrité de l’époque des commentateurs du Droit Romain, Baldus de 
Ubaldis, mort en 1400, et atteignit son dernier éclat dans les observations d’un français, l’illustre 
Charles du Moulin (Carolus Molinaeus) qui tout en acceptant sa méthode et en la raffinant même, 
sans cependant le poursuivre, le nouveau point de vue sur l’autonomie de la volonté. ” (Tradução 
nossa) GUTZWILLER, M. 1929, p. 320. Consulte-se ainda: AUDIT, Bernard. 2000, p. 62; CASTRO, 
Amilcar de. 2001, p. 146; STRENGER, Irineu. 1968, p. 234.  
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diverso. Na época só eram conhecidos os estatutos reais, referentes aos bens e, 

portanto, territoriais; e os estatutos pessoais, concernentes às pessoas, sendo de 

natureza extraterritorial e nos quais não se incluíam os contratos.  

A solução fornecida por Dumoulin consistiu em fugir da incidência de um 

desses estatutos sobre o regime matrimonial. Considerando a inexistência de 

contrato firmado entre os cônjuges, Dumoulin concluiu que a vontade tácita por 

ambos manifestada tinha um caráter extraterritorial. Assim sendo, Dumoulin criou a 

unidade do regime matrimonial, que entendia poder estender-se a todo o 

patrimônio do casal, incluídos os bens situados noutra jurisdição.  

Essa solução foi duramente criticada por Amilcar de Castro, segundo o 

qual Dumoulin findou por perpetrar dois equívocos: o primeiro por fundar sua 

argumentação na existência de um contrato tácito, uma vez que não existiria 

contrato sem manifestação da vontade. O segundo equívoco de Dumoulin 

consistiria em supor que o contrato tácito não poderia ser apreciado pelo direito 

objetivo. As críticas de Amilcar de Castro à teoria de Dumoulin foram 

oportunamente refutadas por Irineu Strenger:  

[A] doutrina de Dumoulin teve o grande mérito de, na época, formular 
com plena justeza o desempenho da vontade nas relações jurídicas 
privadas, tendo focalizado com notável intuição a distinção geral das 
coisas que dependem da vontade das partes e aquelas que possuem 
sua força exclusivamente na lei, subdividindo esta última categoria 
conforme statutum datur in rem, ou, ao contrário, agit in rem.125 

 

De fato constitui um exagero imaginar que a autonomia da vontade não 

existe e que Charles Dumoulin induzira a doutrina posterior a sofismar. Exageros à 

parte, certo é que Amilcar de Castro não considerou as circunstâncias históricas 

                                            
125 STRENGER, Irineu. 1968, p. 96. 
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nas quais o pensamento de Dumoulin se desenvolveu. As idéias do professor 

mineiro servirão, no entanto, como um importante fundamento para a análise do 

processo de qualificação no direito internacional privado. No entanto, uma análise 

prévia das transformações pelas quais passa o direito internacional pós-moderno 

será imprescindível.  

 

3.2. Pluralismo, comunicação, narração e retorno dos 

sentimentos: por um direito internacional pós-moderno. 

 

A concepção clássica do direito internacional privado, fundada no 

método conflitual e bastante influenciada pela doutrina de Savigny e de Story, tem 

merecido reparos dos internacionalistas contemporâneos. Assim ocorre porque o 

método conflitual tradicional no direito internacional privado, ao recorrer à regra de 

conflito que determinará a lei aplicável à situação jurídica multiconectada, nem 

sempre fornecerá soluções satisfatórias para a questão de fundo apreciada pelo 

juiz. As divergências teóricas entre os dois grandes sistemas do direito 

internacional privado, o sistema continental europeu, sob influência do direito 

romano-germânico, e o sistema anglo-saxônico, de caráter costumeiro, findaram 

por criar um fosso entre os dois métodos aplicados pelo DIPr. Os resultados da 

decisão proferida pelo juiz dependeriam, portanto, da orientação teórico-

metodológica por ele adotada, uma vez que a lei aplicável ao caso é uma 

conseqüência dessa escolha.  

Para o método conflitual clássico ou método multilateral, influenciado 

principalmente por Savigny, a norma de direito internacional privado apresenta um 
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elemento de conexão (facteur de rattachement, punto de collegamento) que indica 

o direito aplicável às situações jurídicas vinculadas a mais de um ordenamento 

jurídico. O objetivo a ser alcançado pelo juiz repousa na aplicação do direito 

indicado pela regra de conflito, sem que haja nesse processo considerações de 

justiça material.  

Como afirma Nadia de Araújo: “um problema de DIPr não é, portanto, 

um problema de justiça material, já que o papel da norma de conflito não é 

escolher a que melhor convenha, mas aquela que se aplique em razão do caminho 

indicado pela norma de conflito.”126 Essa afirmação, inicialmente efetuada pela 

professora Nadia de Araújo em 1997, numa obra sobre a autonomia da vontade 

nos contratos internacionais, é por ela repetida em 2003, no seu manual de direito 

internacional privado, com uma pequena ressalva: “um problema de DIPr (para a 

concepção clássica) não é um problema de justiça material, mas sim a escolha da 

lei aplicável indicada pela norma de conflito.”127 Observe-se que a referência à 

expressão “concepção clássica” demonstra uma mudança de orientação teórico-

metodológica. Significativa mudança, convém frisar. O método conflitual tradicional, 

de caráter multilateral, é substituído pelo “unilateralismo” do sistema americano.  

Ao contrário do método conflitual, a revolução americana, capitaneada 

por Joseph Story, exigia uma reflexão pormenorizada do caso concreto, levando-se 

em consideração para a resolução do litígio elementos de caráter extrajurídico, 

como os fatores sociais, políticos e culturais em torno dos quais orbita a decisão do 

magistrado. Curiosamente, Story, juiz da Suprema Corte americana e professor de 

Harvard, não se deixou influenciar exclusivamente pelo método unilateral. Sua obra 

                                            
126 ARAUJO, Nadia de. 1997, p. 18. 
127 Id. Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 37. 
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aproxima-se de certa maneira das idéias desenvolvidas por Savigny, que não 

apenas conhecia o pensamento de Story como lhe reconhecia a devida 

importância. As idéias de Story influenciaram indistintamente a doutrina americana 

e européia. Nos Estados Unidos, sua influência fez-se sentir no Restatement of the 

Conflicts of Law, de 1934, primeira consolidação das regras de direito internacional 

privado americanas.128  

O método unilateral caracterizava-se pela determinação do alcance 

espacial das regras jurídicas envolvidas, efetuando uma análise do resultado final 

substantivo e objetivando a realização de justiça social. As doutrinas do “interest 

analysis” (análise dos interesses do Estado), “the better law approach” (análise 

teleológica do problema) e “the most significant relationship” (análise dos vínculos 

mais estreitos), objetivavam em regra a proteção da vítima em casos de delitos, 

efetuando sempre uma análise dos interesses envolvidos. O sistema americano – 

mos americanus, como o denominava Friedrich K. Juenger129 – pretendia 

determinar assim o alcance territorial das normas envolvidas. Ocorre que o 

resultado encontrado, ainda que fundado no argumento de que o magistrado 

deveria ter em mente a realização da justiça material, quase sempre resultava na 

aplicação do direito americano, considerado a lei mais adequada para reger o 

caso. Tal constatação encerra uma meia verdade.  

De fato o direito americano, em matéria de responsabilidade civil pela 

prática de atos ilícitos, tem por tradição a fixação de indenizações vultosas e mais 
                                            
128 Sobre Story, consulte-se: AUDIT, Bernard. p. 66; TENÓRIO, Oscar. 1966, p. 184; CASTRO, 
Amilcar de. p. 160; DOLINGER, Jacob. 1996, p. 121; STRENGER, Irineu. 1996, p. 245; ARAUJO, 
Nadia de. 2003, p. 41; COLOMBOS, C. John. La conception du Droit International Privé d’après la 
doctrine et la pratique britaniques. In:Recueil des Cours, Tome II, Den Haag, 1931, p.09, KUHN, A. 
K. La conception du Droit International Privé d’après la doctrine et la pratique aux États-Unis.  
In:Recueil des Cours, Tome I, Den Haag, 1928 p. 196, GUTZWILLER, M. 1929, p. 342.  
129 Sobre essas teorias, consulte-se: JUENGER, Friedrich K. Conflict of laws: a critique of interest 
analysis. In: The American Journal of Comparative Law. Vol. 32, 1984, p. 01-50. 
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vantajosas para a vítima, mas a aplicação exclusiva das leis americanas distorcia 

os resultados, ao afastar-se do caráter bilateral da norma de direito internacional 

privado e adotar uma ótica territorialista da disciplina. Mathias Reimann identifica 

nessa postura certo ar de paroquialismo: 

À medida que ingressamos no século vinte e um, a revolução dos 
conflitos de leis torna-se matéria do passado, o presente está 
enfeitiçado pela globalização e os estudos comparativos 
transformaram-se uma vez mais em um tópico importante, mesmo 
nos Estados Unidos. Nestes tempos de internacionalismo, deve o 
direito internacional privado americano continuar a apegar-se às suas 
já consagradas atitudes paroquiais?   

Esta é uma questão razoavelmente importante. Em uma era de 
rápida multiplicação de transações e disputas internacionais, uma 
resposta positiva resultaria numa acusação maciça da disciplina, 
além de confirmar a difundida reputação americana de 
provincianismo legal. Por outro lado, uma resposta negativa poderia 
dispersar o que atualmente pode ser mais mito do que realidade. 
Assim é oportuno e útil examinar o status quo.130 

 

Um exemplo desse provincianismo – embora louvável –  foi o  “Caso 

Babcock”, o primeiro hard case decidido pelos tribunais americanos no qual a 

doutrina do “interest analysis” foi aplicada. Tratava-se de um acidente de trânsito 

ocorrido na cidade de Ontário, no Canadá. A vítima, uma mulher, passageira do 

veículo, decidiu processar o motorista em razão dos ferimentos que sofrera. 

Ambos, o motorista e a vítima do acidente, eram americanos. O veículo era 

registrado nos Estados Unidos, assim como a seguradora também era americana.  

                                            
130 “Yet, as we enter the twenty-first century, the conflicts revolution is a matter of the past, the present 
is infatuated with globalization, and comparative studies have once again become a prominent topic 
even in the United States. In this internationalist day and age, does American conflicts law continue to 
cling to its time-honored parochial attitudes? This is a fairly important question. In an era of rapidly 
multiplying international transactions and disputes, a positive answer would amount to a massive 
indictment of the discipline, as well as to yet another confirmation of the widespread American 
reputation for legal provincialism. On the other hand, a negative answer would dispel what may by 
now be more myth than reality.  Thus it is both timely and useful to examine the status quo.” 
(Tradução nossa). REIMANN, Mathias. Parochialism in american conflicts of law. In: American 
Journal of Comparative Law. Summer, 2001. Disponível em <http://international.westlaw.com>. 
Acesso em: 20 ago. 2005.  
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O caso foi submetido ao tribunal de New York. Pelas normas de direito 

internacional privado americanas, a lei aplicável seria a lei canadense, lei do local 

da ocorrência do delito (lex loci delictii). Para evitar fraudes contra as seguradoras, 

o direito canadense impedia o pagamento de indenização ao passageiro. No 

entanto, a decisão proferida pelo juiz, em 1963, não levou em consideração o que 

dispunha a regra de conflito americana. E o fez em porque as circunstâncias que 

envolveram o ato ilícito o atraíam para o centro de gravidade do ordenamento 

jurídico americano. A idéia de que o fato apresentava vínculos mais estreitos com o 

direito americano foi decisiva para que se afastasse o direito canadense. No 

sistema continental europeu, uma decisão dessa natureza seria inadmissível. A 

única saída para que se chegasse a um resultado semelhante, com o afastamento 

da lei canadense, seria a aplicação do princípio da ordem pública. Nesse caso, a 

noção de ordem pública funcionaria como um elemento limitador da aplicação do 

direito estrangeiro.  

Solução de efeitos idênticos poderia ser encontrada também com a 

eventual incidência de uma norma imperativa do foro, que afastaria por completo 

qualquer possibilidade de aplicação da regra de direito internacional privado 

americano. No primeiro caso, ter-se-ia uma limitação a posteriori da aplicação do 

direito estrangeiro, em decorrência da aplicação do princípio da ordem pública. No 

segundo caso, o direito estrangeiro sequer teria a sua aplicação cogitada, uma vez 

que os princípios fundantes do ordenamento jurídico interno, materializados numa 

regra de caráter obrigatório, a chamada loi de police ou norma imperativa, 

afastariam previamente a consulta da norma de direito internacional privado do 

foro.      
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Esse direito internacional privado de caráter mais pragmático 

testemunha uma aproximação entre o sistema anglo-saxônico e o sistema 

continental europeu. O direito internacional privado deixa de ser um direito de 

remissão, para se constituir num direito de decisão.131 Um exemplo dessa 

aproximação é a adoção de normas de caráter substancial em inúmeras 

convenções internacionais. O caráter substancial dessas normas não se confunde, 

no entanto, com o sentido tradicionalmente atribuído às normas substanciais pela 

doutrina internacionalista. Norma substancial, em seu sentido clássico, seria a 

norma de DIPr que, ao contrário da regra de conflito, resolve materialmente o 

litígio, sem indicar o direito aplicável por intermédio de um elemento de conexão.  

A norma substancial, tal como utilizada em várias Convenções da Haia, 

como a Convenção da Haia sobre Conflitos de Lei em Matéria de Forma das 

Disposições Testamentárias, utiliza mais de um elemento de conexão, não 

perdendo com isso o caráter de norma conflitual.132 A utilização de elementos de 

conexão subsidiários flexibiliza a regra de conflito, possibilitando ao julgador a 

obtenção de resultados mais consentâneos com a natureza do caso. Há quem 

critique a adoção dessas regras em convenções internacionais, em razão da 

possibilidade aberta para a incerteza jurídica, uma vez que nem sempre a tão 

pretendida neutralidade será alcançada. 

Essas mudanças no direito internacional privado apontam, contudo, 

numa única direção. Como já restou demonstrado nestes primeiros capítulos deste 

trabalho, as transformações porque passa a sociedade ocidental exigem uma 

alteração no direito internacional privado. A referência feita por Paulo Lôbo à pós-

                                            
131 ARAUJO, Nadia de. 2003, p. 47. 
132 Ibid., p. 50. 
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modernidade, ao tratar da crise do Estado social e, mais ainda, ao avaliar os 

perigos que o modelo de Estado mínimo neoliberal acarreta para as sociedades 

contemporâneas, encontra ressonância no pensamento de Erik Jayme, em 

especial em suas reflexões sobre o direito internacional pós-moderno.  

Jayme identifica três elementos fundantes das sociedades pós-

modernas: a velocidade, a exigir uma cooperação jurisdicional mais efetiva entre 

os países; a ubiqüidade, a reclamar uma solução para os desafios da sociedade da 

informação, em especial da constituição da sociedade em rede, da localização do 

comércio eletrônico e do conflito de jurisdições; a liberdade, a reivindicar uma 

regulação do comércio, principalmente do comércio de obras de arte pertencentes 

ao patrimônio comum da humanidade.133  A cada um desses elementos 

corresponde um problema a ser resolvido pelo direito internacional privado. O 

pluralismo, a comunicação intercultural, a adoção de normas narrativas e o retorno 

dos sentimentos, constituem portanto as características básicas desse direito 

                                            
133 Sobre a noção de identidade cultural e direito internacional consulte-se: BEAUDOIN, Louise. La 
culture : un droit ou une marchandise? In : GAGNÉ, Gilbert.(Org). La diversité culturelle : vers une 
convention international effective? Montreal: Editions Fides, 2005, p. 101-111; BERNIER, Ivan. A 
UNESCO international convention on cultural diversity. In: GRABER, Christoph B. (Org.) Free trade 
versus cultural diversity: WTO negotiations. Zurich: Schulthess, 2004, p. 65-76; CAHN, Sandrine & 
SCHIMMEL, Daniel. The cultural exception: does it exist in gatt and gats frameworks? How does it 
affect or is it affected by the agreement on trips? In:  Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, 
1997. Disponível em <http://international.westlaw.com>. Acesso em 20 ago.2005; GOODENOUGH, 
Oliver R. Defending the imaginary to the death? free trade, national identity, and canada's cultural 
preoccupation.  Symposium: Law and Civil Society, Part IV: Subfederal Interactions Between the 
United States and Canada. In: Arizona Journal of International and Comparative Law, Winter, 
1998. Disponível em <http://international.westlaw.com>. Acesso em: 20 ago. 2005; HIRST, Paul & 
THOMPSON, Grahame. Globalization : a necessary myth? In: HELD, David & McGREW, Anthony. 
The global transformations reader: an introduction to the globalization debate. 2 ed. Cambridge: 
Polity, 2003, p. 98-105 ; PALLARD, Henri. L’etat de droit devant la diversité culturelle: construction et 
déconstruction d’une troisième voie.  In : ARSAC, Pierre, CHABOT, Jean-Luc & PALLARD, Henri. 
État de droit, droits fondamentaux et diversité. Paris: Harmattan,1999, p. 307-320; TOMLINSON, 
John. Globalization and cultural identity. In: HELD, David & McGREW, Anthony. The global 
transformations reader: an introduction to the globalization debate. 2 ed. Cambridge: Polity, 2003, p. 
269-277; BERNIER, Ivan e ATKINSON, Dave.Document de reflexion sur: mondialisation de 
l’économie et diversité culturelle: les arguments en faveur de la préservation de la diversité 
culturelle. Paris, octobre, 2000. Disponível em 
<http://agence.francophonie.org/diversiteculturelle/fichiers/aif_mondialisation_eco.pdf>. Acesso em: 
16 ago. 2005. 
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internacional pós-moderno. Erik Jayme introduz assim no direito internacional 

privado o conceito de identidade cultural e a possibilidade de se trabalhar os 

conflitos de leis no âmbito do direito internacional a partir de uma nova perspectiva 

metodológica, em conformidade com uma hermenêutica de caráter retórico-

argumentativo. 

O pluralismo corresponde à constatação de que a sociedade da 

informação obriga os internacionalistas a aceitarem a tarefa de lidar com a noção 

de relativismo cultural e de direito à diferença. Sendo um elemento da cultura, os 

sistemas jurídicos devem obrigatoriamente respeitar o direito à identidade cultural, 

à preservação do universo simbólico de sentido e de significado do Outro, que não 

necessariamente partilhará o mesmo sistema de representações do observador134. 

A noção de identidade cultural e a proteção dos direitos culturais como direitos 

humanos de segunda geração assumem aqui um papel relevante.  

O respeito ao pluralismo conduz inevitavelmente à comunicação 

intercultural, ou seja, à constatação de que no direito internacional privado as fontes 

estão em permanente diálogo.135  Desnecessário afirmar que a sociedade da 

informação potencializou esse diálogo. O direito à informação, assim como o direito 

à cultura e à identidade cultural, torna-se assim um dos pilares da proteção da 

diversidade cultural136, uma das principais preocupações do direito internacional 

contemporâneo.  

                                            
134 Vide o capítulo 1, supra. 
135 MIRAGEM, Bruno. Conteúdo da ordem pública e os direitos humanos: elementos para um direito 
internacional pós-moderno. In: MARQUES, Cláudia Lima & ARAUJO, Nadia de. (Org.). O novo 
direito internacional: estudos em homenagem a Erik Jayme. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 
307-354.  
136 Sobre os problemas da proteção da diversidade cultural consulte-se: AMORIM, Fernando Sérgio 
Tenório de.   La  diversité  des  cultures  et  l’unité  du marché: les défis de la Convention 
UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Trabalho 
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A adoção de normas narrativas caracteriza o terceiro elemento do 

direito pós-moderno. O questionamento de antigos princípios, como a noção de 

autonomia privada ou autonomia da vontade – como se verá adiante – em nome de 

normas protetoras do interesse social, ilustra essa mudança de orientação. Tal 

mudança também se materializa na edição de normas conflituais substanciais, 

como já demonstrado acima, possibilitando a utilização de elementos de conexão 

subsidiários e flexibilizando a aplicação das normas de direito internacional privado.  

As normas narrativas seriam, portanto, normas desprovidas de 

sanção, prospectivas e não-obrigatórias, uma vez que projetam os valores e 

sentimentos ético-jurídicos de uma comunidade. Tais normas, presentes em vários 

tratados e convenções internacionais, não têm por objetivo a aplicação de uma 

sanção ou a proibição de uma conduta específica, mas fixam os horizontes éticos a 

serem alcançados pelo julgador, atuando como uma espécie de inspiração 

axiológica para todo o ordenamento jurídico. São normas narrativas aquelas que 

objetivam a proteção dos direitos humanos, ou ainda as normas que versam sobre 

a proteção da identidade e da diversidade culturais, que não deixam de ser direitos 

humanos de segunda geração. 

A criação de normas narrativas introduz no direito internacional pós-

moderno um retorno dos sentimentos. A busca de uma fundamentação extrajurídica 

para a decisão judicial, com base nos aspectos sociais, políticos, culturais ou 

mesmo psicológicos e afetivos que envolvem as partes interessadas, tem sido uma 

preocupação constante dos tribunais. O retorno dos sentimentos resulta assim no 

exemplo mais evidente de como o método do direito internacional tem passado por 

                                                                                                                                        
apresentado ao Centre d’ Études et Recherches de l’Académie de Droit International de la Haye. Den 
Haag : Académie de Droit International de la Haye, nov. 2005. 53 p. Documento eletrônico. 
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transformações. Em especial por aproximar dois sistemas à primeira vista 

inconciliáveis, o sistema americano (anglo-saxônico) – com todas as ressalvas 

efetuadas ao provincianismo e ao territorialismo de suas decisões – e o sistema 

continental europeu – fundado na regra de conflito e numa metodologia 

estritamente positivista, que não raro gera uma dissociação entre a decisão judicial 

e os compromissos com a realização de justiça material. 

O retorno dos sentimentos incorpora no direito internacional privado a 

necessidade de proteção daqueles que são economicamente mais frágeis. E não 

seria ousado afirmar que essa fragilidade, nas relações familiares, por exemplo, 

enseja a substituição da vulnerabilidade econômica por uma vulnerabilidade  

afetiva. Diante de todas essas transformações, uma constatação torna-se inevitável. 

O modelo tradicional do direito internacional privado tornou-se insuficiente para 

resolver todos os problemas que as relações jurídicas multiconectadas podem 

acarretar. Como aplicar ou deixar de aplicar um determinado direito estrangeiro em 

nome da proteção de normas de ordem pública ou normas de caráter imperativo ? 

A resposta a essa indagação não é das mais fáceis. De início, uma 

revisão da própria noção de ordem pública deve ser efetuada. A relatividade, 

contemporaneidade e instabilidade da noção de ordem pública, interna ou 

internacional, por muitas vezes justificou a não aplicação do direito estrangeiro 

inicialmente indicado pela regra de conflito. O problema reside, entretanto, na 

utilização do conceito de ordem pública e de como este será definido. Essa 

definição caberá obviamente ao magistrado, uma vez que uma lei não é e nem 

deixará de ser de ordem pública. A noção de ordem pública não se constitui numa 

característica ínsita da norma, sendo desta tão somente uma valoração externa. O 
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preenchimento do conceito de ordem pública dependerá assim das circunstâncias 

do caso.  

Embora algumas legislações se denominem normas de ordem pública, 

como o Código de Defesa do Consumidor137, por exemplo, não competirá ao 

legislador efetuar essa definição. A caracterização do CDC como norma de ordem 

pública é compreensível, dada a estreita proximidade entre a noção de ordem 

pública e de norma imperativa. É certo que toda norma imperativa assume o caráter 

de norma de ordem pública, uma vez que as normas imperativas aplicam-se 

obrigatoriamente no foro, afastando previamente qualquer recurso à regra de 

conflito. Mas nem toda norma de ordem pública será necessariamente uma norma 

imperativa. O problema crucial para a doutrina do direito internacional privado 

reside em se determinar com um mínimo de objetividade o caráter imperativo das 

normas jurídicas do foro, não bastando para isso que o legislador o faça. Como 

justificar a aplicação direta da norma jurídica local, sob o argumento de que se trata 

de uma norma imperativa? Somente o recurso a uma hermenêutica retórico-

argumentativa, fundada em princípios constitucionais, poderá fornecer uma solução 

viável para o problema.  

A imperatividade da norma interna será determinada pela sua 

conformação e adequação aos princípios constitucionais garantidores dos direitos 

fundamentais. Somente uma leitura do direito internacional privado a partir do texto 

constitucional e a utilização dos direitos e garantias fundamentais como elementos 

                                            
137BRASIL. Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. 
TÍTULO I - Dos Direitos do Consumidor 
CAPÍTULO I - Disposições Gerais 
Art. 1° O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem 
pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição 
Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias. (Destaque nosso). 
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norteadores da qualificação da situação fática e da norma jurídica interna poderão 

assegurar um mínimo de coerência na construção da decisão judicial. Essa 

decisão estará fundada muito mais nos princípios constitucionais do que nas 

regras de conexão, que nem sempre indicarão a solução mais justa para o caso.  

O conteúdo das normas imperativas e, mais ainda, o conteúdo da noção 

de ordem pública, deverá ser preenchido pelo princípio da proteção dos direitos 

humanos. Noutros termos, caracterizará a ordem pública nacional – e aqui não 

importa a referência feita pelo artigo 17 de Lei de Introdução ao Código Civil138 à 

soberania e aos bons costumes – tudo aquilo que representar os valores 

fundamentais para a proteção e preservação da dignidade do ser humano.139 

O princípio da proteção do consumidor, como se verá adiante, encontra 

nesse modelo uma justificação aceitável para a sua aplicação aos contratos 

eletrônicos de consumo. Embora não se possa a princípio fixar critérios objetivos 

para a escolha da lei aplicável aos contratos eletrônicos de consumo, certo é que a 

proteção do consumidor, considerada regra imperativa na maioria das legislações, 

obriga o juiz a atrair o contrato para a lei mais benéfica para o contratante 

vulnerável. A vinculação a uma ordem jurídica territorial, no entanto, ainda constitui 

um problema a ser resolvido pelo direito internacional privado, uma vez que se 

trata de uma relação jurídica firmada no ciberespaço. Mas não se pode 

desconsiderar o fato de que a aplicação da lei mais benéfica para consumidor, 

                                            
138 BRASIL. Decreto-Lei n° 4.657, de 04 de setembro de 1942. Lei de Introdução ao Código Civil.  
Art. 17.  As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não 
terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons 
costumes. 
139 Sobre essa questão, consulte-se: DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002; ATIENZA, Manuel. As razões do Direito: teorias da argumentação jurídica. 
Perelman, Toulmin, MacCormick,  Alexy e outros. São Paulo: Landy, 2002; AARNIO, Aulis. Lo 
racional como razonable: un tratado sobre la justificación jurídica. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991. 
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tenha sido essa lei escolhida ou não pelos contratantes, consiste numa exigência 

da ordem pública internacional.  

 

3.2.1 Vontade e qualificação no direito internacional privado. 

 

A operação de qualificação direito no internacional privado atende aos 

mesmos requisitos da qualificação efetuada no âmbito do direito civil. Para os 

internacionalistas, no entanto, as conseqüências jurídicas da qualificação atuarão 

de maneira decisiva na determinação da lei aplicável às situações jurídicas 

multiconectadas. Por essa razão, Bernard Audit efetua uma distinção entre o 

conflito de qualificações e o conflito de categorias.  Este último consistiria na 

divergência, no âmbito de determinada ordem jurídica, entre os critérios de 

qualificação dos fatos e de sua inserção numa categoria de conexão (catégorie de 

rattachement).140  O conflito de qualificação, por sua vez, decorreria da divergência 

entre as ordens jurídicas potencialmente aplicáveis quanto à adequação dos fatos 

às categorias de conexão previamente estabelecidas. Noutros termos, ter-se-ia um 

conflito de qualificações quando as ordens jurídicas em causa resolvessem de 

maneira divergente os conflitos de categorias.  

 A existência de determinadas categorias de conexão estabelece 

vínculos mais ou menos estreitos com os elementos de conexão (facteurs de 

rattachement) da norma de direito internacional privado (règle de conflit). O 

estatuto familiar, inserido no estatuto pessoal, por exemplo, é normalmente regido 

pela lei pessoal do indivíduo, seja esta a sua lei nacional ou a lei do seu domicílio. 

                                            
140 AUDIT, Bernard. 2000, p. 171. 



 
 
 

 

159 

No entanto, o próprio estatuto familiar, como categoria de conexão, poderá 

englobar situações jurídicas distintas, como a relação de filiação, os deveres 

decorrentes do vínculo matrimonial ou ainda a legitimidade de um dos cônjuges 

para firmar determinado contrato.141 Nesse caso, à medida que a situação jurídica 

se afasta do núcleo central da categoria de conexão conducente à escolha da 

regra de conflito, maior será a possibilidade de que essa mesma situação se 

aproxime de uma outra categoria de conexão.  

Tal fato pode ser ilustrado pelas dificuldades que se tem de inserir 

determinadas situações no âmbito de uma categoria jurídica específica. Por 

exemplo: a necessidade de outorga uxória nos contratos de compra e venda de 

imóveis consiste numa questão de substância do contrato de compra e venda ou 

resulta apenas numa condição de exercício, sendo desta forma um problema de 

capacidade para contratar?  A escolha da categoria de conexão, seja esta o 

estatuto contratual ou o estatuto pessoal, poderá alterar a lei aplicável ao caso em 

razão da adoção de elementos de conexão divergentes.  

A adoção de uma determinada categoria de conexão finda por se 

restringir a um problema do direito interno. Neste caso, a vontade poderá atuar 

diretamente tanto sobre os elementos da qualificação, sejam eles objetivos ou 

subjetivos, quanto sobre a estrutura da qualificação. Um exemplo dessa 

categorização pode ser encontrado na Diretiva142 2000/31/CE do Parlamento 

                                            
141 AUDIT, Bernard. 2000, p. 172. 
142 No Direito Comunitário Europeu, a Diretiva constitui um ato comunitário no qual a autoridade 
competente determina o resultado a ser alcançado, deixando, contudo, às instâncias nacionais a 
competência quanto à forma e os meios. Ao lado dos Regulamentos, estes muito mais rígidos, a 
Diretiva resulta num mecanismo flexível de aproximação entre os sistemas legais dos diversos países 
que compõem a União Européia. A incorporação das regras estabelecidas na Diretiva no direito 
interno dos Estados permite atender às especificidades culturais, políticas e sociais de cada Estado-
membro. Não importa como as diretivas serão implantadas nos ordenamentos jurídicos nacionais, 
importa tão somente a produção dos resultados pretendidos. Discussão doutrinária relevante analisou 
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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 eletrônico, no 

mercado interno (Diretiva sobre o comércio eletrônico). Nessa Diretiva são 

definidos objetivamente o campo de abrangência e a incidência do conceito de 

serviços próprios da sociedade da informação. De igual modo, a noção de 

estabelecimento do prestador de serviço é definida como sendo o lugar no qual o 

prestador de serviço exerce e desenvolve a sua atividade econômica, em 

detrimento do local no qual se encontra a tecnologia que dá suporte ao site do 

prestador de serviços ou do local a partir do qual esse site é acessado.143  O Artigo 

                                                                                                                                        
a possibilidade de aplicação direta ou não da Diretiva por parte dos Estados-membros.  A doutrina 
francesa efetuou críticas aos textos das Diretivas, por muitos considerados excessivamente 
detalhistas, transformando-as mais em instrumentos de uniformização legislativa do que em meios de 
harmonização. Para uma análise mais aprofundada dessa discussão consulte-se: CASELLA, Paulo 
Borba. União Européia: instituições e ordenamento jurídico. São Paulo: LTr., 2002. 
143 “(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 
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2° da Diretiva fornece algumas definições que deverão ser incorporadas nas 

legislações do países da União Européia: 

 

Artigo 2°. 

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° 2 do artigo 1° 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 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.144  

 

                                                                                                                                        
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.” UNIÃO 
EUROPÉIA. 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. 
144 UNIÃO EUROPÉIA. 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. 
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As regras dessa Diretiva aplicada aos serviços da sociedade da 

informação deverão ser incorporadas pelas ordens jurídicas nacionais, como é 

característico das Diretivas no modelo legislativo da União Européia. No entanto, a 

solução do conflito de categorias não deverá restar circunscrita ao ordenamento 

jurídico interno, uma vez que os efeitos desse conflito far-se-ão sentir de maneira 

mais grave nos casos de situações jurídicas vinculadas a mais de uma ordem 

jurídica. Decidir sobre a natureza do acontecimento, de uma regra do direito interno 

ou mesmo da própria regra de conflito,145 inserindo-os no âmbito de uma categoria 

determinada, não resolve o problema da qualificação para o direito internacional 

privado. O conflito de qualificações resultará, dessa forma, na divergência entre 

ordens jurídicas distintas que classificam a mesma situação sob diferentes 

categorias jurídicas. Este é um problema crucial para a aplicação do método 

conflitual, o método clássico do direito internacional privado.  

A utilização do método conflitual enseja o enquadramento da situação 

jurídica numa determinada categoria e esta por sua vez determinará a regra de 

conflito aplicável ao caso. Somente a partir desse procedimento o juiz chegará à lei 

que deverá fundamentar a sua decisão. Ocorre, entretanto, que as categorias 

adotadas por um ordenamento jurídico nem sempre correspondem às categorias 

utilizadas noutra ordem jurídica. Esse problema poderá ser resolvido conferindo-se 

uma maior extensão aos conceitos que exprimem as categorias jurídicas do foro, 

permitindo a reunião sob uma mesma categoria de situações concebidas e 

definidas de maneira distinta por vários ordenamentos jurídicos. Tem-se assim uma 

solução funcional. Sob a categoria casamento, por exemplo, poderiam ser reunidas 

não apenas as uniões solenes entre duas pessoas como também as relações 

                                            
145 DOLINGER, Jacob. 1996, p. 324. 
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poligâmicas. A adoção dessa solução flexibiliza os critérios de classificação do fato 

ou da relação jurídica e evita, na medida do possível, os conflitos de qualificação. 

A divergência entre as categorias de conexão conduz, portanto, ao 

conflito de qualificação. A resolução desses conflitos de qualificação tem se 

constituído num dos principais problemas enfrentados pela doutrina e pela 

jurisprudência no direito internacional privado. Os critérios de solução adotados 

pelos internacionalistas dividem-se entre a qualificação pela lex fori e a qualificação 

pela lex causæ.146 No primeiro caso, a qualificação dos fatos e das relações 

jurídicas deveria ser efetuada de acordo com os critérios de classificação do foro. 

Sempre que o juiz se defrontar com uma situação jurídica vinculada a mais de um 

ordenamento jurídico, a escolha da categoria na qual essa situação será inserida e 

classificada deverá efetuar-se de acordo com os critérios estabelecidos pelo seu 

próprio ordenamento jurídico. A qualificação pela lex fori não resolve o eventual 

conflito de qualificações, mas fornece uma margem de segurança na escolha da 

regra de conexão. Sendo o direito internacional privado um direito interno, uma vez 

que internacionais serão as relações jurídicas por ele reguladas, será razoável 

considerar que a escolha da lei aplicável é necessariamente precedida de um 

processo de qualificação, ou seja, de inserção do fato, ato ou situação jurídica no 

âmbito do espectro conceitual de uma determinada categoria jurídica. A operação 

de qualificação precede desta forma a escolha da lei aplicável. Como as regras de 

conflito serão oriundas do ordenamento jurídico interno, qualificar a relação jurídica 

                                            
146 Deve-se registrar ainda a teoria de Ernst Rabel, que propugnava a qualificação por referência a 
conceitos autônomos e universais. Em lugar de se efetuar a qualificação pela lei do foro ou pela lei 
em causa, Rabel defendia a adoção de conceitos autônomos extraídos do estudo comparativo dos 
diversos ordenamentos jurídicos. O problema dessa teoria repousa no seu caráter utópico, uma vez 
que será muito difícil para o juiz, ao efetuar uma qualificação, encontrar um denominador comum 
entre os diversos sistemas jurídicos. Cf. DOLINGER, Jacob. 1996, p. 330. 
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de acordo com os critérios do ordenamento jurídico do foro resulta, sobretudo, 

numa exigência de caráter lógico.  

A qualificação pela lex causæ obedecerá aos critérios de classificação 

do ordenamento jurídico estrangeiro eventualmente aplicável ao caso. Se a norma 

brasileira de direito internacional privado determina que o estatuto pessoal seja 

regido pela lei domiciliar, o estatuto pessoal de um estrangeiro que esteja de 

passagem em território brasileiro compreenderá todas as questões que o 

ordenamento jurídico do domicílio desse estrangeiro considerar inseridas na 

categoria estatuto pessoal. Serão incluídas nessa categoria até mesmo as 

questões que no ordenamento jurídico brasileiro tiverem uma qualificação diversa 

daquelas que lhe são atribuídas pela ordem jurídica estrangeira.147 Nesse caso, se 

a  necessidade de outorga uxória fosse considerada no direito brasileiro uma 

questão de substância do contrato de compra e venda e no direito estrangeiro uma 

questão relativa à capacidade para contratar, inserindo-se na categoria estatuto 

pessoal, a qualificação pela lei em causa levaria em consideração a classificação 

dada ao fato pelo direito estrangeiro, em detrimento da qualificação efetuada pelo 

direito brasileiro.  

Esse tipo de qualificação é bastante criticado por parte da doutrina, que 

baseia suas críticas em dois argumentos: o primeiro deles, já mencionado, 

considera que no direito internacional privado a aplicação da regra de conflito é 

precedida pela operação de qualificação, caso contrário ter-se-ia um círculo 

vicioso. Qualificar pela lei em causa resultaria em fazer depender a qualificação da 

aplicação da regra de conflito, sendo certo que na verdade é a escolha da regra de 

conflito que depende do prévio processo de qualificação. Com efeito, a escolha da 
                                            
147 AUDIT, Bernard. 2000, p. 180.  
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lei aplicável apenas ocorrerá se os fatos ou a relação jurídica forem previamente 

qualificados no âmbito das categorias do ordenamento jurídico do foro. Serão estas 

categorias que dirão se a questão analisada pelo juiz versa sobre um problema de 

forma dos atos, por exemplo, ou diz respeito à capacidade para a prática desses 

atos. Bernard Audit critica de maneira veemente essa posição. Para ele, o 

argumento do círculo vicioso é pleno de sofismas: 

Uma confusão é efetuada por esse argumento entre a lei de fundo e 
o regulamento do conflito. No exemplo do testamento do holandês, é 
certo que a competência de fundo do direito holandês ainda está por 
estabelecer, mas não a competência do sistema holandês para 
propor uma qualificação, pois existe uma conexão incontestável com 
a ordem jurídica correspondente: essa competência é igual àquela do 
sistema francês, nem mais nem menos.148 

 

Bernard Audit menciona nessa passagem o caso do testamento 

hológrafo holandês, citado por Etienne Bartin e bastante comentado pela 

doutrina.149 De acordo com o antigo artigo 922 do Código holandês, o testamento 

hológrafo seria interditado aos holandeses. Bartin questionava-se sobre a 

possibilidade de um holandês pretender assinar um testamento particular na 

França, onde essa forma de testamento não era proibida. Deveriam os tribunais 

franceses considerar o ato válido ou não? Tudo dependeria da maneira como a 

proibição da lei holandesa seria interpretada pelos tribunais franceses. Se se 

considerasse a proibição uma questão de capacidade, portanto relativa ao estatuto 

pessoal, o testamento não seria válido, uma vez que as questões de incapacidade 

continuariam regidas pelo direito holandês, mesmo na França. Por outro lado, caso 

                                            
148 “Une confusion est commise par cet argument entre la loi de fond et le règlement de conflit. Dans 
l’exemple du testament du Hollandais, il est exact que la compétence au fond du droit néerlandais est 
à établir ; mais la compétence du système hollandais à proposer une qualification ne l’est pas puiqu’il 
existe un rattachemant incontestable avec l’ordre juridique correspondant : cette compétence est 
égale à celle du système français, ni plus ni moins. ” (Tradução nossa) AUDIT, Bernard. 2000, p. 181. 
149 DOLINGER, Jacob. 1996, p. 326. 



 
 
 

 

166 

a proibição fosse considerada uma questão de forma dos atos, esta deveria 

obedecer à lei do local de sua celebração. Como o direito francês não proibia o 

testamento particular, esse seria considerado válido. O problema é que nesse caso 

ocorria um conflito de qualificações.  

Enquanto o direito francês considerava a questão como sendo relativa à 

forma dos atos, e, portanto, sujeita à lei do local de sua celebração, o direito 

holandês a considerava como uma questão de capacidade, submetida à lei 

nacional do testador. O argumento do círculo vicioso seria nesse caso falacioso. A 

determinação da lei aplicável poderia perfeitamente se coadunar com a 

determinação da lei que regerá a qualificação. Não haveria uma incompatibilidade 

entre o ato de qualificar a relação jurídica e a determinação da lei aplicável ao 

fundo do litígio.  

O segundo argumento atesta que a recusa em qualificar pela lex causæ 

justifica-se pela necessidade de proteção da unidade do sistema de direito 

internacional privado do foro. De fato, a regra de direito internacional privado 

brasileiro que estabelece para a substância dos contratos entre presentes a 

aplicação da lei do local de sua celebração não será essencialmente diversa de 

uma outra regra de conflito brasileira que fixa a aplicação da lei domiciliar para o 

estatuto pessoal.  

Dessa forma, no exemplo mencionado acima, aplicar a lei estrangeira 

para qualificar a exigência da outorga uxória como sendo uma questão relativa ao 

estatuto pessoal, resulta numa afronta a uma outra norma de direito internacional 

privado brasileiro, a que entende ser tal exigência qualificada como uma questão 

de substância dos negócios jurídicos.  
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É importante ressaltar que o problema da qualificação não é tratado de 

maneira uníssona pelos internacionalistas. Amilcar de Castro, por exemplo, nega-

se até mesmo a reconhecer a existência de conflitos de qualificações. É verdade 

que as posições de Amilcar de Castro em relação a diversos aspectos da teoria 

geral do direito internacional privado devem ser entendidas a partir da sua 

concepção de direito e de ordenamento jurídico, sendo esta o resultado de uma 

crítica a uma visão estritamente positivista do direito, embora desta não esteja 

inteiramente desvinculada:  

O que é jurídico não é o conteúdo do fato, mas a sua apreciação 
oficial em forma de decisão judicial. E daí poder dizer-se que a 
ordem jurídica nada tem a ver com os fatos em si mesmos, mas com 
enunciados, ou narrativas, sobre fatos, pois cuida não do que é, mas 
do que deve ser. [...] Evidentemente não pode haver qualificações 
jurídicas fora da ordem jurídica. Quando, por exemplo, falamos em 
contrato, não devemos supor a existência, no mundo natural, de 
certa entidade, correspondente a essa palavra, que não possa deixar 
de ser contrato. Pela ordem jurídica é que se estabelece que 
determinado acordo deve ser apreciado pelas normas do contrato. 
Contrato é noção jurídica, e não de fato. [...] A ordem jurídica não se 
encontra no mundo natural, que é o dos fatos; é conceito sociológico, 
do mundo dos valores.  Naquele agem forças puramente mecânicas, 
e por isso mesmo está-se no reino da causalidade, e não há falar em 
valores; neste atuam a inteligência e a vontade, e por essa razão 
está-se na órbita dos fins, e só os valores são tomados em 
consideração. A ordem jurídica é uma dogmática; em sua esfera, não 
há tomada de posse, mas apenas tomada de posição; não há 
tomada de posse especulativa, exclusivamente cognitiva e 
explicativa, indiferente a valores, sim apenas tomada de posição 
apreciativa, nem sempre consideradas as coisas como realmente 
são.150 

 

Para Amilcar de Castro os conflitos de qualificação não existem. A 

qualificação de um determinado fato apenas poderá ser apreciada a partir de um 

ordenamento jurídico em particular. Dessa forma, a mesma instituição não será 

qualificada de maneira distinta por duas ordens jurídicas. Tem-se na verdade duas 

                                            
150 CASTRO, Amilcar de. 2001, p. 223. 
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qualificações independentes que recebem a mesma denominação e só poderão 

ser consideradas em relação à ordem jurídica na qual se originaram. Como não 

existem qualificações fora das ordens jurídicas, não poderia a mesma instituição 

ser qualificada de uma maneira numa determinada ordem jurídica e de outra 

maneira noutra ordem jurídica:  

A miragem consiste sempre em supor que instituições semelhantes, 
pertencentes a ordens jurídicas diversas, sejam a mesma instituição. 
Uma doação causa mortis, por exemplo, classificada no quadro das 
sucessões no país A, e no setor das obrigações no país B, não é a 
mesma instituição diferentemente qualificada: são duas instituições 
com o mesmo nome.[...] Não há fatos jurídicos. Esta expressão, 
tomada em sentido próprio, conteria uma contradictio in adjecto, e é 
só linguagem figurada. [...] O fato, ou ato, em si mesmo, não é 
jurídico; nunca: seu julgamento é que poderá ser, quando feito em 
forma de decisão judicial, garantido pelo Estado.151 

 

Pode-se considerar extremada essa posição defendida por Amilcar de 

Castro, assim como extremadas foram suas críticas à Dumoulin. Mas não se pode 

deixar de reconhecer que os conceitos jurídicos destinam-se a valer apenas no 

foro. É por essa razão que nesse caso a qualificação deverá obedecer sempre à 

lex fori. No entanto, esta postura revela uma concepção excessivamente restritiva 

do direito internacional privado. Como já dito, o direito estrangeiro aplicado no foro 

não seria o direito estrangeiro em si, mas uma simples emulação, uma imitação 

desse direito estranho à ordem jurídica local. De todo modo, o problema da 

qualificação assume uma relevância significativa quando as relações jurídicas são 

transpostas do ambiente físico para o ambiente virtual, o ciberespaço. 

 

 

                                            
151 CASTRO, Amilcar de. 2001, p. 226. 
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3.2.2 Conexões: como qualificar os contratos eletrônicos de consumo? 

 

Entender, como Amilcar de Castro, que as qualificações não se podem 

efetuar no vácuo, havendo sempre uma referência a uma ordem jurídica particular, 

resulta em atitude absolutamente inócua diante da tentativa de se qualificar fatos, 

atos e relações jurídicas firmadas na rede. A vacuidade do ciberespaço é a sua 

característica fundamental. Como então enquadrar os fatos em determinadas 

categorias que estarão inevitavelmente vinculadas a uma ordem jurídica particular? 

A definição de contrato eletrônico a partir dos conceitos estabelecidos pelo 

ordenamento jurídico brasileiro não teria dessa forma significância para a 

contratação efetuada na rede. 

Nem mesmo uma definição de contrato internacional fundada no critério 

de fluxo de bens e serviços entre fronteiras será adequada e suficiente para a 

caracterização dos contratos eletrônicos “internacionais”. Não há fronteiras no 

ciberespaço. O recurso às ficções e presunções jurídicas ou a elementos 

alternativos de qualificação será a única opção para os legisladores nacionais ou 

internacionais. Se Amilcar de Castro estiver correto, a sua concepção de 

qualificação, vinculada sempre à ordem jurídica do foro, não se aplicará em 

absoluto aos contratos eletrônicos. A heterodoxa doutrina do professor mineiro foi 

suplantada pela velocidade das transformações tecnológicas dos meios de difusão 

de dados e de informação. Um vácuo foi aberto diante da doutrina 

internacionalista. Na ausência de regras específicas para o ciberespaço, a vontade 

poderá livremente atuar. 

Como encontrar no ciberespaço elementos capazes de propiciar a 

caracterização da internacionalidade do contrato eletrônico de consumo? A 
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qualificação dos fatos e das relações jurídicas pela lex fori torna-se inviável quando 

aplicada às relações jurídicas firmadas no ciberespaço, uma vez que pressupõe 

sempre uma referência a determinada ordem jurídica em particular, circunscrita a 

um território geograficamente determinado. Ora, como será demonstrado nos 

capítulos seguintes, não se podem estabelecer vínculos territoriais em um 

ambiente virtual.  

É possível aplicar a lei do foro para qualificar o contrato eletrônico? A 

resposta para o problema da qualificação no ciberespaço talvez fosse fornecida 

adotando-se a lex causæ como critério para a qualificação dos fatos e relações 

jurídicas firmadas na rede. Mas ainda assim a definição de certos institutos resulta 

problemática. Como já mencionado acima, somente uma qualificação que leve em 

consideração os princípios constitucionais garantidores dos direitos fundamentais 

poderá fornecer um mínimo de segurança jurídica aos que contratam na rede. O 

centro de gravidade normativo, que atrai a lei aplicável ao contrato para 

ordenamento jurídico mais benéfico para o consumidor, encontra assim uma 

justificação plausível, a par das transformações sofridas pelo direito internacional 

privado pós-moderno. Os conceitos de contratos internacionais e de contratos 

eletrônicos e a análise da contratação em rede serão fornecidos nos capítulos 4 e 

5 deste trabalho.  
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4. CONTRATOS INTERNACIONAIS DE CONSUMO: 
QUANDO AS FRONTEIRAS SÃO MANTIDAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Confiar na aparência, na imagem, no som, 
na informação, no click, na presença de um 
ser humano ou de uma pessoa jurídica 
organizadora, em qualquer um dos 
computadores interligados no mundo. 
Confiança no meio eletrônico, na entrega, 
nos dados, na contratação, no 
armazenamento, na possibilidade de 
perenizar o negócio jurídico e de seu bom 
fim! Confiança na realização das expectativas 
legítimas do consumidor também nos 
negócios jurídicos do comércio eletrônico é a 
meta!” 

(Cláudia Lima Marques, Confiança no 
comércio eletrônico e a proteção do 
consumidor.) 
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Os capítulos anteriores dedicaram-se a uma discussão sobre a 

aplicação do princípio da autonomia da vontade no direito interno e no direito 

internacional privado. Seus reflexos nas relações contratuais firmadas no 

ciberespaço serão a partir de agora analisados. A confusão doutrinária acerca das 

características da contratação eletrônica decorre fundamentalmente da velocidade 

das transformações tecnológicas dos meios de difusão e transmissão de 

informações e da inadequação dos conceitos jurídicos tradicionais, inaplicáveis em 

regra ao novo ambiente no qual são efetuadas essas relações contratuais, o 

ciberespaço.  

Com efeito, as mutações tecnológicas não se fazem acompanhar de 

uma alteração significativa da regulação das relações jurídicas eventualmente 

firmadas em rede e, não raro, uma sofisticação dos meios de transmissão de 

dados, como o recurso às webcams e ao vídeo-mail, por exemplo, poderá ensejar 

uma modificação importante na qualificação da relação jurídica em cuja 

constituição tais recursos tecnológicos foram utilizados. Inúmeras serão as dúvidas 

e incertezas que pairam sobre essas relações negociais. Qualificá-las 

adequadamente constitui um desafio para o direito interno e para o direito 

internacional.  

De todo modo, certo é que a simples transposição de conceitos do 

direito civil “tradicional” para as relações jurídicas firmadas no ciberespaço não 

resulta na saída mais adequada para a resolução dos problemas que a contratação 

eletrônica poderá acarretar. Idêntico raciocínio deve ser utilizado quando se 

considera a aplicação aos contratos eletrônicos de consumo das regras de 

conexão do direito internacional privado. Tais problemas serão contudo melhor 

discutidos no capítulo seguinte. Antes, porém, será necessário qualificar as 
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relações contratuais de consumo sob a perspectiva do direito interno e do direito 

internacional privado, observando-se que a delimitação de fronteiras jurisdicionais 

e a determinação da lei competente nessa espécie de contratação são ainda uma 

exigência, fato que não ocorre nos contratos eletrônicos internacionais de 

consumo.  

 

4.1. Elementos de conexão e auto-regramento da vontade nos 

contratos internacionais. 

 

A determinação dos elementos de conexão aplicáveis aos contratos 

internacionais não está dissociada da prévia qualificação do contrato. Como já 

visto anteriormente, o processo de qualificação constitui o primeiro passo a ser 

dado para a utilização da regra de conflito e a conseqüente determinação da lei 

aplicável à relação negocial. Qualificar os contratos eletrônicos de consumo como 

sendo contratos internacionais exige, no entanto, uma análise prévia dos critérios 

estabelecidos pela doutrina para que se possa reconhecer a internacionalidade de 

um contrato. E tais critérios não são uniformes. Quais os requisitos estabelecidos 

pelo direito internacional privado para qualificar a relação jurídica contratual como 

sendo uma relação internacional? Como caracterizar os contratos internacionais de 

consumo? 

À doutrina e à jurisprudência do direito internacional privado competirá 

fornecer as respostas para essas questões. Ocorre que tais respostas não 

encontram uma uniformidade doutrinária, fato que dificulta substancialmente a 

análise desses mesmos problemas quando transpostos para o ambiente do 



 
 
 

 

174 

ciberespaço. Essa discussão torna-se imprescindível para os objetivos deste 

trabalho. Como bem afirma Cláudia Lima Marques, em obra na qual analisa 

exaustivamente a confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor:  

[...] o uso de um meio virtual, ou a entrada em uma cultura visual leva 
a uma perda de significado ou de eficiência do princípio da boa-fé, 
que guiou o Direito Privado e, em especial, o Direito do Consumidor 
no século XX. Para alcançar a mesma eficácia em tempos virtuais 
pós-modernos, parece-me necessário evoluir para o uso de um 
paradigma mais ‘visual’ (de ‘aparência’), de menos fidelidade e 
personalização (fides), de menos eticidade (valoração-bona), e sim 
de mais socialidade (qualquer forma de ‘declaração’ vincula o 
profissional organizador da cadeia de fornecimento) e de coletiva 
repersonalização (realizar as expectativas legítimas de todo um 
grupo difuso de consumidores virtuais), a confiança, o paradigma 
mãe da boa-fé. 152 

 

A simples qualificação de um contrato como sendo um contrato 

internacional é em si problemática. Assim como será problemática a qualificação 

dos contratos internacionais de consumo. A manutenção da confiança do 

consumidor na relação jurídica por ele firmada torna-se um fator decisivo para a 

consolidação dos contratos eletrônicos como um meio eficaz e seguro de 

contratação. Na prática, assim não ocorre. Embora tenha havido um aumento no 

número de contratações eletrônicas firmadas anualmente na rede mundial de 

computadores, não se pode afirmar categoricamente que o consumidor está mais 

propenso a celebrar contratos eletrônicos ou que o grau de confiança nesse tipo de 

contratação tenha aumentado na razão inversa dos seus riscos.  

A preservação da confiança do consumidor no modelo de contratação 

por ele efetuada está diretamente associada à possibilidade de determinação 

                                            
152 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor: 
(um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 47. 
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objetiva da lei que irá regular tais contratos. E a lei aplicável a esses negócios 

jurídicos deverá obviamente fornecer ao consumidor garantias mínimas de 

proteção. Tais exigências serão efetuadas não apenas nas relações de consumo 

ditas tradicionais, como também nos contratos de consumo firmados em rede.  

O consumidor, seja a relação de consumo interna ou internacional, não 

deixará de ser vulnerável e nem perderá essa condição em virtude de ter sido o 

contrato celebrado no ciberespaço. Como proteger esses consumidores é o 

principal desafio a ser enfrentado pela doutrina, pela jurisprudência e pela 

legislação. A única maneira de se efetivar essa proteção consiste na adoção de 

regras de conexão capazes de possibilitar a aplicação da lei mais favorável ao 

consumidor.  

No entanto, apenas recentemente o princípio da proteção do 

consumidor foi erigido à condição de norma norteadora da aplicação das regras de 

direito interno e de direito internacional privado. Os elementos de conexão ditos 

tradicionais, aplicáveis aos contratos internacionais, não poderão ser aplicados às 

relações de consumo, máxime quando tais relações são firmadas na rede mundial 

de computadores. Como se verá adiante, o princípio da proteção do consumidor irá 

se constituir num vetor capaz de possibilitar a aplicação da lei mais favorável ao 

consumidor, mitigando dessa forma a autonomia da vontade e delimitando 

consideravelmente o espectro de atuação dos contraentes, em especial dos 

fornecedores de produtos e serviços na rede. A qualificação dos contratos 

internacionais, a análise das regras de conexão clássicas do direito internacional 

convencionado, bem como a constatação da insuficiência dos critérios por elas 

utilizados, serão a seguir efetuadas. 
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4.1.1 A internacionalidade do contrato: um problema de qualificação. 

 

O caráter internacional do contrato firmado ou não em rede, apenas 

ressalta uma outra variável a ser considerada: a lei aplicável à relação contratual 

deverá observar obrigatoriamente as normas protetoras do consumidor. Como se 

trata de um contrato vinculado a mais de uma ordem jurídica, nem sempre o 

princípio da proteção do consumidor receberá o mesmo tratamento por parte dos 

ordenamentos jurídicos potencialmente aplicáveis. Definir o caráter internacional 

do contrato resulta desta forma na primeira tarefa a ser empreendida. Mas como 

fazê-lo? A doutrina internacionalista identifica ao menos quatro diferentes maneiras 

de se reconhecer a internacionalidade do contrato.  

A primeira dessas formas consiste numa visão empírica, preocupada 

fundamentalmente em imaginar um caso em particular para em seguida nele 

introduzir elementos que possam permitir a identificação do seu caráter 

internacional e a distinção entre efeitos nacionais e efeitos internacionais do 

contrato.153 Imagine-se portanto um contrato de compra e venda de um bem imóvel 

situado no Brasil, firmado entre brasileiros residentes e domiciliados em território 

nacional, cujas obrigações deverão ser adimplidas no Brasil.  

É evidente que tal contrato não apresenta nenhum elemento de 

estraneidade que o vincule a um outro ordenamento jurídico, afastando-se assim a 

possibilidade de caracterização desse contrato como contrato internacional. Se um 

dos contratantes fosse estrangeiro, domiciliado no Brasil, mantidas as demais 

condições do contrato, ainda assim este teria vínculos mais estreitos com o 
                                            
153 BAPTISTA, Luiz Olavo. Dos contratos internacionais: uma visão teórica e prática. São Paulo: 
Saraiva, 1994, p. 11. 
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ordenamento jurídico brasileiro, estando submetido ao direito interno. Apenas a 

capacidade desse estrangeiro seria regida, de acordo com as normas de direito 

internacional privado brasileiras, pela lei do seu domicílio, aplicando-se ainda 

nesse caso a lei brasileira. 

O fato de o pagamento ser efetuado no exterior, no entanto, altera essa 

qualificação, uma vez que os elementos internacionais da contratação adquirem 

uma maior relevância. Idêntica conseqüência adviria caso houvesse a 

interveniência de um agente financiador estrangeiro, ainda que as partes fossem 

brasileiras, residentes e domiciliadas no Brasil. Do mesmo modo, tratando-se de 

bem situado no exterior, sua localização influenciará decisivamente a determinação 

da lei aplicável ao contrato, pois não se poderá negligenciar o caráter internacional 

dessa negociação.  

Tais exemplos objetivam demonstrar que não será a nacionalidade dos 

contraentes, o local da celebração do contrato, seu objeto ou o local da execução 

das obrigações contratuais um fator decisivo para a qualificação da relação 

negocial como internacional. Somente uma análise caso a caso, observando-se a 

relevância de cada um desses elementos e o grau de proximidade que apresenta 

com mais de um ordenamento jurídico permitiria atribuir o caráter internacional ao 

contrato. A qualificação internacional do contrato dependerá do que determinar o 

ordenamento jurídico do foro. Ao juiz competirá decidir, de acordo com as 

circunstâncias do caso, se este se trata de um contrato internacional ou não. Os 

critérios que irão fundar essa decisão serão sempre fornecidos pela lex fori, 

afastando-se assim a possibilidade de qualificação pela lex causæ. A despeito de 

tentar fornecer uma qualificação para a relação negocial, essa solução empírica 
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não apresenta resultados satisfatórios, dando margem a qualificações díspares que 

apenas agravam o problema de determinação da lei aplicável a tais contratos. 

A segunda maneira de se determinar a internacionalidade do contrato é 

fornecida pela doutrina. As soluções doutrinárias, como observa Luiz Olavo 

Baptista154, pressupõem a presença de um elemento de conexão estrangeiro, uma 

vez que entendem ser internacional todo contrato capaz de suscitar um conflito de 

leis. Luiz Olavo Baptista faz referência ao posicionamento doutrinário de Alberto 

Xavier, para quem os contratos por natureza internacionais dividir-se-iam em 

contratos subjetivamente internacionais e objetivamente internacionais. Estes 

corresponderiam às operações intrinsecamente internacionais, como os contratos 

de exportação e de compra e venda de câmbio; aqueles fazem derivar a sua 

internacionalidade do fato de que um dos contratantes tem domicílio no exterior.   

O problema reside em se determinar de maneira clara o que consiste 

uma operação “intrinsecamente” internacional. A insuficiência desse critério exigiu 

a utilização de outros mecanismos doutrinários para a qualificação dos contratos 

internacionais.  O recurso ao critério econômico e ao critério jurídico, combinados 

ou não, constituiu-se numa saída viável, mas ainda assim insatisfatória.  

O critério econômico entrevê a internacionalidade do contrato na 

possibilidade por este criada para o fluxo e refluxo de mercadorias entre fronteiras. 

Este critério foi definido pelo Procurador Matter no célebre affair Péllissier du 

Besset, julgado em 1927 pela Corte de Cassação Francesa. Em um contrato de 

locação de um imóvel situado em Alger, firmado entre um inglês e um francês 

(Péllissier du Besset), fora estipulado que os aluguéis deveriam ser pagos em 

                                            
154 BAPTISTA, Luiz Olavo. 1994, p. 13. 
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libras esterlinas, em Londres ou em Alger, ficando a escolha do local de 

adimplemento da obrigação a critério do locador.  

Refutando a tese da defesa que, diga-se, resultava no entendimento 

jurisprudencial dominante à época, o Procurador Matter alegou que o contrato não 

apresentava qualquer conseqüência recíproca entre os países envolvidos, não 

sendo suficiente a nacionalidade das partes para a determinação do caráter 

internacional da avença. Noutros termos, como não produzira o fluxo e refluxo de 

bens, mercadorias ou moeda entre fronteiras, a operação não apresentaria vínculo 

com ordenamento jurídico outro que não o francês, estando pois sujeita às leis de 

ordem pública da França.155  

Ao critério econômico, some-se o critério jurídico, segundo o qual será 

internacional o contrato que apresentar algum vínculo com mais de um 

ordenamento jurídico. No entanto, ambos os critérios não respondem a contento à 

necessidade de qualificação dos contratos internacionais, fato que tem levado a 

doutrina e a jurisprudência a flexibilizar os mecanismos de qualificação. É curioso 

notar que essa flexibilização caracteriza-se por uma análise caso a caso, a fim de 

que possa qualificar de internacional a relação contratual, o que de certa forma 

recai na utilização do método empírico. Com efeito, um contrato de compra e 

venda de um bem situado no Brasil, firmado entre um brasileiro e um francês, não 

poderá – e nem deverá – ser considerado um contrato internacional pelo simples 

fato de que a nacionalidade de um dos contratantes é estrangeira. O elemento de 

estraneidade aqui presente não é suficiente para a determinação do caráter 

internacional do contrato.  

                                            
155 BAPTISTA, Luiz Olavo. 1994, p. 16.  
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A terceira maneira de se determinar a internacionalidade do contrato 

consiste, portanto, num critério eclético, nascido da aplicação conjunta dos critérios 

econômico e jurídico, acolhido pela doutrina internacionalista tanto nacional quanto 

estrangeira e largamente aplicado pelos tribunais. O elemento de estraneidade 

presente na relação negocial determinará, a partir da importância que lhe será 

atribuída, a exata qualificação do contrato. Alguns, como bem afirma Luiz Olavo 

Baptista,156 serão de imediato reconhecidos como contratos internacionais, outros, 

no entanto, apenas o serão após a verificação da relevância de que se reveste o 

elemento estrangeiro, alienígena, presente na avença.  

Esse critério eclético, também denominado realista, possibilita a análise 

de cada caso em particular para a qualificação do contrato, tendo sido incorporado 

pela legislação nacional. O Decreto Lei n° 857, de 11 de setembro de 1969, que 

alterou a legislação sobre a moeda de pagamento de obrigações exeqüíveis no 

Brasil, utilizou os critérios econômico e jurídico para a definição dos contratos 

internacionais, ainda que tais contratos estivessem excluídos do âmbito de 

incidência daquela norma, o que caracteriza um conceituação “negativa” do 

contrato internacional. O artigo 2° do Decreto assim estipulou: 

Art 2º. Não se aplicam as disposições do artigo anterior:  

I - aos contratos e títulos referentes a importação ou exportação de 
mercadorias;  

II - aos contratos de financiamento ou de prestação de garantias 
relativos às operações de exportação de bens de produção nacional, 
vendidos a crédito para o exterior;  

III - aos contratos de compra e venda de câmbio em geral;  

IV - aos empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou 
devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados 
os contratos de locação de imóveis situados no território nacional;  

                                            
156 BAPTISTA, Luiz Olavo. 1994, p. 16. 
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V - aos contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, 
delegação, assunção ou modificação das obrigações referidas no 
item anterior, ainda que ambas as partes contratantes sejam pessoas 
residentes ou domiciliadas no país.157  

 

Os dois primeiros incisos desse artigo adotam claramente o critério 

econômico do fluxo e refluxo de bens entre as fronteiras. Os dois últimos 

privilegiam o aspecto jurídico. A utilização dos dois critérios permitiu a Luiz Olavo 

Baptista conceituar o contrato internacional como sendo aquele que “contendo 

elementos que permitem vinculá-lo a mais de um sistema jurídico, tem por objeto 

operação que implica o fluxo de bens pela fronteira, ou que decorre diretamente de 

contrato dessa natureza.” 158  

Essa definição não esconde a dificuldade encontrada tanto pela doutrina 

quanto pela jurisprudência para a qualificação dos contratos internacionais. A 

quarta maneira de qualificá-los recorre à via legislativa, ou seja, ao direito 

convencionado internacional. Alguns tratados e convenções internacionais 

esmeraram-se em definir os contratos internacionais, ora utilizando como critério a 

presença dos contratantes no território de diferentes Estados, ora focando 

diretamente o objeto da contratação e a possibilidade de trânsito desse objeto 

entre fronteiras. Assim estabelece, por exemplo, o artigo 1° a Convenção de Viena 

sobre a Venda Internacional de Mercadorias, de 1980: 

Art. 1°  

1. A presente Convenção aplica-se aos contratos de venda de 
mercadorias entre partes que tenham seu estabelecimento em 
Estados diferentes: 

a) quando esses Estados são Estados contratantes; ou 

                                            
157 BRASIL. Decreto Lei n° 857, de 11 de setembro de 1969.  
158 BAPTISTA, Luiz Olavo. 1994, p. 24. 
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b) quando as regras do direito internacional privado conduzem à 
aplicação da lei de um Estado contratante.159 

 

Critério semelhante foi utilizado pela Convenção Interamericana – ou 

Convenção do México – sobre o Direito Aplicável aos Contratos Internacionais, de 

17 de março de 1994. O artigo 1° da Convenção restringe o seu campo de 

incidência aos contratos internacionais e, fato que é considerado um avanço, utiliza 

dois critérios para a definição do contrato internacional. O primeiro deles de 

natureza geográfica, ao considerar internacional o contrato se os contratantes 

tiverem sua residência habitual ou seu estabelecimento em Estados Partes 

diferentes. O segundo critério propugna levar em conta os pontos de contato 

objetivos que a relação negocial apresenta com mais de um ordenamento jurídico:  

Artigo 1°. 

Esta Convenção determina o direito aplicável aos contratos 
internacionais.  

Entende-se que um contrato é internacional se as partes neste têm 
sua residência habitual ou seu estabelecimento em Estados Partes 
diferentes , ou se o contrato tem contatos objetivos com mais de um 
Estado Parte.160 

 

                                            
159 “Art. 1°  
1. La présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant 
leur établissement dans des Etats différents:  
a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou  
b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant.“ 
(Tradução nossa). ONU.Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale 
de marchandises, concluída em Viena em 11 de abril de 1980. 
160 “Artículo 1  
Esta Convención determina el derecho aplicable a los contratos internacionales.   
Se entenderá que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o 
su establecimiento en Estados Partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de 
un Estado Parte.” (Tradução nossa). OEA. Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a 
los Contratos Internacionales. Suscripta en México, D.F., México el 17 de marzo de 1994, en la 
Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V). 
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Como se verá adiante, a Convenção Interamericana avança em relação 

à Convenção de Roma sobre a Lei Aplicável às Obrigações Contratuais, de 19 de 

junho de 1980, pois esta não apresenta regra semelhante para qualificação dos 

contratos internacionais. Segundo Nadia de Araújo161, a ratificação da Convenção 

Interamericana ensejaria a inserção dessa regra substantiva, prevista em seu 

artigo 1°, no ordenamento jurídico interno dos Estados Partes, o que conduziria à 

substituição, no caso brasileiro, da definição negativa de contrato internacional 

fixada no artigo 2° do Decreto Lei n° 857.  

Regra que apresenta inspiração análoga pode ser encontrada no artigo I 

da Lei Uniforme sobre a formação dos contratos de venda internacional dos 

objetos móveis corpóreos, que contempla o critério do fluxo e refluxo de 

mercadorias entre fronteiras: 

Artigo I. 

1. A presente lei é aplicável à formação dos contratos de venda de 
objeto móveis corpóreos entre partes que tenham seu 
estabelecimento no território de Estados diferentes, nos casos 
seguintes: 

a) quando a oferta ou a resposta implicam que a coisa é ou será 
objeto de transporte do território de um Estado para o território de 
outro Estado; 

b) quando os atos constituintes da oferta e da aceitação são 
realizados no território de Estados diferentes; 

c) quando a entrega da coisa deve se realizar no território de um 
Estado outro que aquele onde foram concluídos os atos constitutivos 
da oferta e da aceitação do contrato. 

2.  Se uma parte não possui estabelecimento, sua residência habitual 
será levada em consideração. 

                                            
161 ARAUJO, Nadia de. 1997, p. 173. 
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3. A aplicação da presente lei não depende da nacionalidade das 
partes.162 

 

Observe-se que a solução fornecida pelo direito convencionado oscila 

entre a utilização de critérios ora puramente jurídicos ora simplesmente 

econômicos, ou utiliza a ambos como forma de flexibilizar a regra do fluxo de 

mercadorias entre fronteiras. A internacionalidade do contrato tem como 

conseqüência fundamental a determinação da lei que lhe será aplicável, seja 

quanto aos aspectos de forma, seja quanto às questões de fundo da relação 

contratual. Os elementos de conexão, como será demonstrado a seguir, definem a 

lei aplicável ao contrato internacional, mas resta evidente que não se pode definir 

de maneira clara a internacionalidade do contrato quando se trata de aplicar tais 

conceitos aos contratos eletrônicos.  

A desmaterialização e a desterritorialização do ciberespaço não o 

tornam um ambiente propício a fixação de fronteiras. Como considerar que a 

compra de um programa, baixado diretamente para o computador do adquirente, 

numa operação eminentemente virtual, caracterizou um fluxo e refluxo de 

mercadorias entre fronteiras, sendo assim um contrato internacional? Qualquer 

solução que se pretenda fornecer para esse problema terá necessariamente que 

negligenciar o ciberespaço como um ambiente autônomo, infenso à delimitação de 
                                            
162 “ Article 1. 
1. La présente loi est applicable à la formation des contrats de vente d'objets mobiliers corporels entre 
des parties ayant leur établissement sur le territoire d'Etats différents, dans chacun des cas suivants: 
a) lorsque l'offre ou la réponse implique que la chose fait ou fera l'objet d'un transport du territoire d'un 
Etat dans le territoire d'un autre Etat; 
b) lorsque les actes constituant l'offre et l'acceptation sont accomplis sur le territoire d'Etats différents; 
c) lorsque la délivrance de la chose doit se réaliser sur le territoire d'un Etat autre que celui où sont 
accomplis les actes constituant l'offre et l'acceptation du contrat.  
2. Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle sera prise en considération.3. 
L'application de la présente loi ne dépend pas de la nationalité des parties.“ (Tradução nossa). ONU. 
Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des 
objets mobiliers corporels,  concluída na Haia, em 1° de julho de 1964. 
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fronteiras. Tampouco se poderá levar em consideração que o fato de o adquirente 

ter o seu domicílio ou a sua residência habitual em país diverso daquele em que 

está situado o fornecedor do produto conferiria internacionalidade ao contrato. Os 

critérios econômico e jurídico são insuficientes para a qualificação desse contrato. 

Por outro lado, não se pode olvidar que tal contrato de alguma maneira poderá ter 

extrapolado as fronteiras de um determinado ordenamento jurídico. Não se pode, 

contudo, fixar objetivamente em que lugar as partes firmaram a avença. Ou melhor, 

pode-se apenas considerar que esse ambiente no qual o contrato foi firmado é o 

próprio ciberespaço.  

As soluções comumente fornecidas para esses problemas objetivam 

conferir segurança jurídica aos contratantes, o que é louvável, mas não significa 

que tais mecanismos de determinação do caráter internacional do contrato não 

encerrem algumas armadilhas. O download de um programa é fenômeno 

essencialmente diverso da compra de um produto “físico” que será entregue na 

residência do adquirente.  

A distinção do ciberespaço como meio e do ciberespaço como um 

lugar – que não está isenta de críticas – deve ser considerada, pois, como será 

demonstrado no capítulo 5, o contrato eletrônico não será necessariamente um 

contrato internacional e nem deixará de sê-lo por uma determinação de uma 

convenção ou tratado internacional ou mesmo por que o direito interno assim o 

qualifica. Internacionais serão as conseqüências jurídicas dessa contratação, que 

poderão atingir, em especial quando se tratarem de contratos de consumo, 

consumidores vinculados a ordenamentos jurídicos distintos dos ordenamentos 

jurídicos a que estão submetidos os fornecedores de produtos e serviços oferecidos 

em rede. O problema da determinação da lei aplicável a esses contratos assume 



 
 
 

 

186 

assim uma importância fundamental. Os elementos de conexão do direito 

internacional privado, interno e convencionado, serão analisados a seguir. 

 

4.1.2 Insuficiência dos elementos de conexão do direito internacional 

privado brasileiro: a Lei de Introdução ao Código Civil. 

 

No ordenamento jurídico brasileiro poderão as partes escolher a lei 

aplicável aos contratos internacionais? Não, deve ser a resposta. Em matéria de 

contratos, o artigo 9° da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, de 1942,163 

utiliza o local da constituição da obrigação (lex loci celebrationis) como elemento 

de conexão para determinação da lei aplicável aos contratos internacionais 

firmados entre presentes. Nos contratos entre ausentes, deve-se aplicar a lei do 

local de residência do proponente:  

 

Art. 9o  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. 

        § 2o  A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no 
lugar em que residir o proponente. 

 

                                            
163 BRASIL. Decreto-Lei n° 4.657, de 04 de setembro de 1942. Lei de Introdução ao Código Civil.  
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A redação desse artigo suprimiu a expressão “salvo estipulação em 

contrário”, do artigo 13 da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, de 1917.164 

Essa modificação fez com que alguns juristas entendessem que a autonomia da 

vontade é proibida no ordenamento jurídico brasileiro. As regras da Lei de 

Introdução ao Código Civil, aplicáveis aos contratos internacionais, devem ser hoje 

consideradas obsoletas, uma vez que a autonomia da vontade tem se constituído 

em critério quase universal para a determinação da escolha da lei aplicável às 

relações contratuais.  

Oscar Tenório, no entanto, entende que a autonomia da vontade não foi 

de todo proibida pela Lei de Introdução, considerando a possibilidade de aplicação 

da lei escolhida pelas partes caso o ordenamento jurídico aplicado, em 

conformidade com os elementos de conexão fixados na LICC, autorizasse essa 

escolha. Ter-se-ia dessa forma uma autonomia da vontade indireta, apenas 

permitida em razão da autorização do ordenamento jurídico estrangeiro 

inicialmente indicado pela regra de conflito brasileira. Desta forma, a escolha da lei 

que iria reger o contrato poderia efetuar-se caso a lei do local da celebração da 

avença assim permitisse.  

A posição de Oscar Tenório não ficou imune a críticas. Alguns 

vislumbraram na autonomia da vontade indireta a ocorrência do reenvio, proibido 

pelo ordenamento jurídico brasileiro. Indicado um determinado direito estrangeiro 

pela regra de conflito nacional, razões não existiriam para que esse ordenamento 

jurídico estrangeiro, obedecendo a uma regra de conflito própria ou conferindo aos 

                                            
164 “Art. 13. Regulará, salvo estipulação em contrário, quanto à substância e aos efeitos das 
obrigações, a lei do lugar onde forem contraídas.” (destaque nosso). DOLINGER, Jacob &TIBURCIO, 
Carmen. Vade Mécum de Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Renovar, 1994, p. 30. 
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contratantes a possibilidade de escolha da lei, remetesse à aplicação de uma outra 

lei. Assim ocorrendo estaria configurado o reenvio, proibido pelo artigo 16 da Lei de 

Introdução ao Código Civil.165  

As soluções apresentadas pela LICC são insuficientes para regular as 

relações contratuais em um mundo que se universaliza. A adoção do princípio da 

autonomia da vontade por duas das principais convenções que regulam o direito 

aplicável aos contratos internacionais, a Convenção de Roma e a Convenção do 

México, exigem um alteração substancial nas regras do direito internacional 

privado brasileiro. Tal alteração poderia resolver-se com a simples ratificação da 

Convenção do México. Enquanto se espera a ratificação, que talvez jamais ocorra, 

fato é que a não aplicação da autonomia da vontade pela ordem jurídica brasileira 

engessa a contratação internacional e se constitui num entrave para o 

desenvolvimento econômico no país. Um alento foi fornecido pela Lei 9.307/96, 

que regulamentou a arbitragem no Brasil166. A possibilidade de escolha da lei 

                                            
165 “Art. 16. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-
se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei”. 
BRASIL. Decreto-Lei n° 4.657, de 04 de setembro de 1942. Lei de Introdução ao Código Civil.  
166 “A aceitação da arbitragem como um mecanismo legítimo e eficaz de solução de controvérsias tem 
se constituído numa tendência marcante destes últimos anos. A busca de meios alternativos para a 
resolução de conflitos, antes de continuar a ser um fenômeno recorrente e sazonal, tornou-se uma 
exigência das sociedades contemporâneas, nas quais a integração econômica, o desenvolvimento 
comercial e a diminuição da intervenção do Estado nas relações privadas pressupõem uma 
celeridade cada vez maior na distribuição da justiça. Os meios alternativos de solução de litígios 
(ADR), dentre os quais se insere a arbitragem, tornam-se assim um importante instrumento que, se 
bem utilizado, possibilita uma via segura para a resolução pacífica de controvérsias entre Estados, 
particulares, organizações internacionais e pessoas jurídicas de direito público e privado. Apesar de 
ser a arbitragem um instituto antigo, sua utilização conheceu períodos de ostracismo e 
obscurantismo, em especial nos momentos em que o Estado exerceu um controle maior das 
atividades privadas, seguidos de períodos de recrudescimento, como ocorreu a partir de 1960 e no 
final dos anos noventa. Neste período, apenas para citar a América Latina, a Costa Rica e a 
Guatemala, em 1995; o Brasil, em 1996; o Peru, em 1997; a Venezuela, a Argentina e a Colômbia em 
1998, o Panamá em 1999, além de mais recentemente Honduras, em 2000, e Paraguai, em 2002, 
modificaram suas legislações internas sobre a arbitragem e outros métodos alternativos de solução 
de litígios com o objetivo de torná-los efetivos e mais consentâneos com as exigências do  mercado 
mundial. No âmbito do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, em junho de 1998  foi aprovado o 
Acordo sobre arbitragem comercial internacional do Mercosul. [...] A experiência brasileira resulta em 
exemplo a ser seguido. A nova lei brasileira sobre a arbitragem, Lei nº 9.307/96, provocou uma 
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aplicável ao procedimento arbitral funda-se na autonomia da vontade das partes, 

desde que esta possibilidade esteja prevista no compromisso arbitral ou na 

cláusula compromissória. Nadia de Araújo considera essa inovação um importante 

avanço para a adoção da autonomia da vontade pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, mas ainda assim tal avanço é insuficiente. A escolha da lei aplicável ao 

contrato estaria adstrita à inserção de cláusula compromissória ou à constituição 

de compromisso arbitral, o que reduz significativamente o campo de incidência 

dessas normas.  

 

4.1.3 De Roma à cidade do México: o problema da lei aplicável aos contratos 

internacionais e o princípio da proximidade. 

 

A Convenção de Roma sobre o Direito Aplicável às Obrigações 

Contratuais, de 19 de junho 1980, que entrou em vigor na Comunidade Européia 

                                                                                                                                        
profunda transformação nos procedimentos de arbitragem, reduzindo a possibilidade de intervenção 
do juiz estatal e do exercício do controle jurisdicional da abitragem. Até a edição da lei 9.307/96,  
todas as sentenças ou laudos arbitrais proferidos no Brasil deveriam ser submetidos à homologação 
judicial para que pudessem gozar de uma eficácia similar à das sentenças judiciais. Essa exigência 
fundava-se na concepção de que não sendo o tribunal arbitral um órgão jurisdicional, suas decisões 
careciam de eficácia executiva  se não fossem homologadas pelo poder judiciário. Idêntico princípio 
aplicava-se também às arbitragens internacionais. O Supremo Tribunal Federal apenas homologaria 
a sentença arbitral proferida no exterior, para possibilitar a sua execução no Brasil, se esta sentença 
houvesse sido homologada por uma corte judiciária do país no qual se desenvolveu o procedimento 
arbitral. Embora a Corte Suprema brasileira exercesse dessa maneira um controle apenas formal do 
laudo arbitral, sem efetuar considerações sobre o mérito da decisão e velando apenas para que esta 
não atentasse contra a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional, a exigência de 
homologação judicial da decisão arbitral no país em que foi realizada a arbitragem constituía um 
desestímulo para a sua implementação. Além disso, se a citação da parte domiciliada no Brasil não 
respeitasse as exigências da lei brasileira, o laudo arbitral estrangeiro também não seria homologado 
no Brasil.” AMORIM, Fernando Sérgio Tenório de. Direito das relações internacionais: uma análise 
culturalista dos meios alternativos de solução de controvérsias. In: CCJUR em Revista. Revista do 
Centro Universitário de Ciências Jurídicas do CESMAC. Vol. 1. n. 3. Maceió: Grafpel, jul/dez. 2004, p. 
51-64. 
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em 1° de abril de 1991167, utiliza a autonomia da vontade como critério de 

determinação da lei aplicável aos contratos internacionais. Na ausência de escolha 

das partes, a Convenção aplica o princípio da proximidade (principe de proximité), 

ou seja, a lei aplicável ao contrato será a lei do local com o qual este apresenta 

vínculos mais estreitos. Não obstante, se uma parcela do contrato for separável do 

seu restante e mantiver conexão mais estreita com outro Estado, poder-se-á 

aplicar a esta parte do contrato, a titulo excepcional, a lei desse outro Estado, 

admitindo-se a possibilidade do dépeçage ou fragmentação (morcellement) do 

contrato. Tampouco exige a Convenção que a lei escolhida apresente algum 

vínculo objetivo com o contrato, não havendo a necessidade de justificativa da 

escolha de uma lei neutra, por exemplo.  

                                            
167 “Article 3 Liberté de choix 
1. Le contrat est régi par la loi chosie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon 
certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties 
peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. 
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment de faire régir le contrat par une loi autre que ceIle qui 
le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres 
dispositious de la présente Convention. Toute modification quant à la détermination de Ia loi 
applicable, intervenue postérieurement à Ia conclusion du contrato n'affecte pas la validité formelle du 
contrat au sens de l’ article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers. 
3. Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, 
lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul 
pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par 
contrat, ci-après dénommées ‘dispositions impératives’. 
4. L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies 
par les dispositions établies aux articles 8, 9, 11. 
Article 4 
Lei applicable à défaut de choix 
1. Dans la mésure ou la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de 
l' article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. 
Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec 
un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de 
cet  autre pays. 
2. Sous réserve du paragraphe 5,- il est présumé que le contrat présente les, liens les plus étroits 
avec le pays où Ia partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du 
contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s'agit d'une société, association ou personne morale, son 
administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle 
de cette partie, ce pays est celui ou est situé son principal établissement. ” CEE. Convention de 
Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Rome, le 19 juin 1980 (80/934/CEE) 
Journal officiel de la CEE n° L 266 du 09/10/1980. Consulte-se ainda : BONOMI, Andrea. Acadèmie 
de Droit International de la Haye. Programme des séminaires au Diplôme en Droit International 
Privé, 2001.  
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Estabelece a Convenção de Roma que o contrato possui vínculos mais 

estreitos com o local no qual a parte que deverá cumprir a prestação característica 

tem sua residência habitual ou, tratando-se de pessoa jurídica, tem a sua sede 

social. Essa solução foi criticada pela doutrina, embora muitos admitam que se 

constituiu num avanço e firmou uma aproximação entre o direito internacional 

privado continental europeu e o sistema da common-law. Entretanto, a dificuldade 

em se identificar a prestação característica do contrato, tal como prevista na 

Convenção de Roma, deixa margem a incertezas que apenas os tribunais podem 

dirimir. Essa dificuldade aumenta quando se tratam de contratos sinalagmáticos, 

nos quais a dependência recíproca de prestações não permite a imediata 

classificação de uma delas como sendo a prestação característica da relação 

negocial. Como afirma Paul Lagarde: 

 

A Convenção procurou concretizar a noção demasiado vaga de 
vínculos mais estreitos. E o fez pondo a presunção de que ‘o contrato 
apresenta vínculos mais estreitos com o país no qual a parte que 
deve fornecer a prestação característica tem, quando da conclusão 
do contrato, a sua residência habitual ou, tratando-se de uma 
sociedade, associação ou pessoa jurídica, a sua administração 
central'. (art. 4, § 2, 1a frase). 

A noção de prestação característica, bem conhecida da 
jurisprudência suíça, não é definida pela Convenção. O relatório  
indica muito exatamente que ‘é a prestação pela qual o pagamento é 
devido'. Na maior parte dos contratos sinalagmáticos, com efeito, um 
preço deve ser pago, o preço da mercadoria na venda, o aluguel no 
arrendamento, o prêmio no contrato de seguro, o bilhete no contrato 
de transporte, a taxa no contrato de licença, etc. A obrigação de 
pagar o preço não é por conseguinte característica de um tipo de 
contrato. É, ao contrário, característica a obrigação do vendedor de 
entregar a mercadoria, a do arrendante de assegurar ao arrendatário 
o gozo da coisa alugada, a do segurador de cobrir o risco, a do 
transportador de efetuar o transporte, etc.168 

                                            
168“La convention a cherché à concrétiser la notion trop vague de liens le plus étroits. Elle l’a fait en 
posant la présomption que ‘le contrat présente les liens le plus étroits avec le pays où la partie qui doit 
fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contratr sa résidence habituelle 
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A definição de prestação característica do contrato, a despeito da 

tentativa de se encontrar um critério objetivo para a sua determinação, pode 

ensejar problemas práticos. Se for certo que o pagamento do preço não poderá ser 

considerado característico de um único tipo de contrato, certo também será que 

erigir a contraprestação efetuada em benefício do recebimento do preço à 

condição de prestação característica da avença poderá suscitar dúvidas e 

impasses quanto à sua correta qualificação jurídica. Como, num contrato de 

compra e venda, o ato de vender será tido como mais importante do que o ato de 

efetuar o pagamento do preço? As fórmulas doutrinárias fornecidas para essa 

qualificação não apresentam respostas satisfatórias, não obstante a idéia de 

prestação característica do contrato possibilitar a determinação da lei que lhe será 

aplicável.  

A Convenção de Roma, no entanto, não pretende localizar o contrato 

internacional, uma vez que a lei escolhida não se incorpora ao contrato, tratando-

se na verdade de uma escolha de direito internacional privado e não de direito 

material, o que sujeita o contrato às alterações posteriores da lei material 

eventualmente escolhida. Desta forma, a Convenção intenta determinar 

objetivamente a lei que irá regular a relação contratual, fazendo-o de três maneiras 

distintas. A primeira delas resulta na aplicação do princípio da autonomia da 
                                                                                                                                        
ou, s’il s’agit d’une societé, association ou personne morale, son administration centrale’.(art. 4, § 2, 
1er phrase).  
La notion de prestation caractéristique, bien connue de la jurisprudence suisse, n’est pas définie par 
la convention. Le rapport indique très exactement que ‘c’est la prestation pour laquelle le paiement est 
dû’. Dans la plupart des contrats synallagmatiques, en effet, um prix doit êrtre payé, le prix de 
lamarchandise dans la vente, le loyer dans le bail, la prime dans le contrat d’assurance, le billet dans 
le contrat de transport, la redenvance dans le contrat de licence, etc. L’obligation de payer le prix n’est 
donc pas caractéristique d’un type de contrat. Est au contraire caractéristique l’obligation du vendeur 
de livrer la marchandise, celle du bailleur de procurer au preneur la jouissance de la chose louée, 
celle de l’assureur de couvrir le risque, celle du transporteur d’effectuer le transport, etc.“ (Tradução 
nossa). LAGARDE, Paul. Le nouveau Droit International Privé des contracts après l’antrée em vigueur 
de la convention de Rome du 19 juin de 1980. In: Revue Critique de Droit International Privé. Paris: 
Sirey, n. 80, avr-juin, 1991, p. 307. 
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vontade, devendo ser aplicada a lei escolhida pelos contratantes, sendo 

desnecessária a escolha expressa dessa lei uma vez que, segundo o artigo 3.1., a 

escolha poderá resultar das disposições do contrato ou das circunstâncias do caso: 

Artigo 3. Liberdade de escolha. 

1. O contrato é regido pela lei escolhida pelas partes. Essa escolha 
deve ser expressa ou resultar de maneira certa das disposições do 
contrato ou das circunstâncias da causa. Por essa escolha, as partes 
podem designar a lei aplicável a totalidade ou a uma parte apenas do 
contrato. 169 

 

A lei designada pela Convenção será aplicada ao contrato ainda que 

essa lei integre o ordenamento jurídico de um Estado que não seja parte no 

tratado. A Convenção de Roma assume desta forma um caráter universal, ao 

permitir a aplicação do direito de um Estado que não seja parte. Regra semelhante 

foi adotada pela Convenção Interamericana sobre o Direito Aplicável aos Contratos 

Internacionais.  

Um problema importante relativo à escolha do direito aplicável, 

entretanto, repousa na possibilidade de que, para reger o contrato, sejam 

escolhidas regras não estatais, como a lex mercatoria e os princípios gerais do 

direito. No caso específico da Convenção de Roma, o texto convencional não 

contempla essa possibilidade, mas tampouco a veda expressamente. Caso as 

partes no contrato tenham escolhido uma norma não estatal, como a lex 

mercatoria, por exemplo, o juiz aplicará as normas da Convenção relativas à 

                                            
169 “Article 3 : Liberté de choix  
1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon 
certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties 
peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.“ (Tradução 
nossa). CEE. Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Rome, le 
19 juin 1980 (80/934/CEE). Journal officiel de la CEE n° L 266 du 09/10/1980. 
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ausência de escolha. Caberá ao ordenamento jurídico efetivamente aplicado pelo 

juiz decidir se há a possibilidade de eleição, pelos contratantes, de uma norma que 

não possua uma origem estatal. A mesma solução será utilizada havendo escolha 

negativa de lei. Caso os contratantes tenham expressamente previsto no contrato a 

exclusão de qualquer direito estatal – ou mesmo a exclusão parcial de uma 

determinada lei –, não se terá nesse caso, assim como não se teve no caso 

anterior, uma escolha da lei aplicável. O juiz deverá proceder como se nenhum 

direito houvesse sido escolhido, cabendo ao ordenamento jurídico então aplicável 

decidir sobre as exclusões efetuadas pelos contratantes.  

A escolha da lei aplicável poderá ser efetuada não apenas no momento 

da contratação, pois a Convenção de Roma admite que esta escolha se efetive 

após a conclusão do contrato, produzindo efeitos retroativos à constituição da 

avença, desde que sejam preservados os direitos de terceiros e o contrato seja 

válido, com relação à forma, de acordo com uma das leis previstas no artigo 9. Se 

os dois contratantes estiverem no mesmo país, a forma do contrato obedecerá à lei 

do país no qual o negócio jurídico foi concluído ou deverá satisfazer as condições 

de forma da lei que, de acordo com as regras da própria Convenção de Roma, 

regulará as questões de fundo. Se os contratantes estiverem em países distintos, o 

contrato será válido se satisfizer as condições de forma da lei que rege o fundo da 

relação negocial ou da lei de um dos países envolvidos. Como estipula o texto 

convencional: 

Artigo 9: Forma  

1. Um contrato concluído entre pessoas que se encontram num 
mesmo país é válido quanto à forma se satisfaz as condições de 
forma da lei que o rege quanto ao fundo, em virtude da presente 
Convenção, ou da lei do país no qual foi concluído.  
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2. Um contrato concluído entre pessoas que se encontram em países 
diferentes é válido quanto à forma se satisfaz as condições de forma 
da lei que o rege quanto ao fundo, em virtude da presente 
Convenção, ou a lei de um destes países. 170 

 

A existência e validade do consentimento das partes, nos casos em que 

estas devem escolher a lei aplicável ao contrato, serão regidas pela própria lei 

aplicável ao contrato. Assim estabelece o artigo 3.4. da Convenção: “a existência e 

a validade do consentimento das partes quanto à escolha da lei aplicável são 

regidos pelas disposições estabelecidas nos artigos 8, 9, 11.”171 A validade do 

contrato, quanto às questões de fundo, no entanto, será aferida pela lei que lhe 

seria potencialmente aplicável caso fosse válido, como dispõe o artigo 8.1.: “a 

existência e a validade do contrato ou de uma disposição deste estão submetidas à 

lei que lhe seria aplicável, em razão da presente Convenção, se o contrato ou a 

disposição fossem válidos.”172 Observe-se que a confrontação do artigo 3.4 com o 

artigo 8.1. da Convenção de Roma deixa evidente que, no caso de escolha das 

partes, o reenvio à lei que rege o contrato ocorrerá apenas quando se tratar da 

                                            
170 “Article 9 : Forme  
1. Un contrat conclu entre des personnes qui se trouvent dans un même pays est valable quant à la 
forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu de la présente 
convention ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu.  
2. Un contrat conclu entre des personnes qui se trouvent dans des pays différents est valable quant à 
la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu de la présente 
convention ou de la loi de l'un de ces pays.“ (Tradução nossa). CEE. Convention de Rome sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles. Rome, le 19 juin 1980 (80/934/CEE). Journal officiel de 
la CEE n° L 266 du 09/10/1980. 
171 “Article 3.  
1…[omissis] 
2…[omissis] 
3…[omissis] 
4. L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies 
par les dispositions établies aux articles 8, 9, 11.” (Tradução nossa). CEE. Convention de Rome sur 
la loi applicable aux obligations contractuelles. Rome, le 19 juin 1980 (80/934/CEE). Journal 
officiel de la CEE n° L 266 du 09/10/1980. 
172 “Article 8 : Consentement et validité au fond. 1. L'existence et la validité du contrat ou d'une 
disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de la présente convention si 
le contrat ou la disposition étaient valables.“ (Tradução nossa). CEE. Convention de Rome sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles. Rome, le 19 juin 1980 (80/934/CEE). Journal officiel de 
la CEE n° L 266 du 09/10/1980. 
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análise da existência e validade desse consentimento, não se aplicando aos 

problemas de fundo do contrato.   

Não havendo escolha expressa, poderá a lei aplicável ser depreendida 

das condições e circunstâncias da contratação. A escolha tácita consiste, portanto, 

na segunda maneira definida pelo texto convencional para a determinação da lei 

que regerá o contrato. Na verdade não se trata de escolha, uma vez que as partes 

não manifestaram em absoluto a sua vontade em vincular o contrato a uma 

determinada lei. Caberá ao juiz decidir, de acordo com as circunstâncias que 

envolvem a contratação, a lei que lhe será aplicada.   

A terceira e última forma resulta na aplicação do princípio da 

proximidade. A aplicação da teoria dos vínculos mais estreitos, embora, como já 

mencionado, seja questionada pela doutrina, tem se constituído numa saída 

relativamente eficaz para o direito internacional privado, uma vez que possibilita a 

utilização de elementos de conexão subsidiários, caracterizando assim as 

chamadas normas substanciais do DIPr.173   

Inexistindo lei previamente escolhida pelas partes no contrato, e não 

podendo ser esta depreendida das circunstâncias da contratação, a relação 

jurídica será regida pela lei do país com o qual o contrato apresenta vínculos mais 

estreitos. Observe-se que nesse caso a estreiteza do vínculo entre o contrato e o 

ordenamento jurídico que lhe será aplicado não corresponde à busca da lei mais 

vantajosa para os contratantes. A lei mais justa não será a “melhor” lei, mas a lei 

mais “próxima”, aquela que apresenta vínculos mais estreitos com a relação 

                                            
173 Vide o item 3.2., supra. 
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negocial.174 O princípio da proximidade foi introduzido na Convenção de Roma por 

influência de Paul Lagarde, um dos redatores do projeto da Convenção. E é o 

próprio Lagarde quem identifica uma vitalidade e uma leveza nesse princípio, 

qualidades essas que possibilitaram a sua influência no direito internacional 

privado moderno, servindo de fundamento para inúmeras regras de conflito.  

O princípio da proximidade rivaliza de certa forma com outros princípios 

fundantes do direito internacional privado, como o princípio da soberania, do 

resultado material (favor negotii, favor matrimonii) e o princípio da autonomia da 

vontade. Apesar de distintos, existe uma relação de interdependência entre tais 

princípios, que coexistiriam numa relação até certo ponto harmoniosa. Titto 

Ballarino e Gian Paolo Romano apresentam três variações sob as quais o princípio 

da proximidade pode se manifestar: a proximidade tradicional (proximité 

traditionnelle) ou em abstrato; a proximidade in concreto, também denominada 

proximidade em estado puro (principe de proximité à l’état pur) e a proximidade 

suficiente (proximité suffisante).175  

No primeiro caso, os vínculos mais estreitos do caso concreto com um 

determinado ordenamento jurídico dependem de um critério de conexão 

previamente determinado. Será escolhida a conexão considerada a mais forte, em 

abstrato, pelo ordenamento jurídico do foro, uma vez que previamente essa 

conectividade mais forte já fora determinada por uma regra de conflito.  

                                            
174 BALLARINO, Tito e ROMANO, Gian Paolo. Le principe de proximité chez Paul Lagarde. In : 
(Collectif). Le droit international privé: esprit et méthodes (Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde). 
Paris : Dalloz-Sirey, 2005, p. 38. Consulte-se ainda : FALLON, Marc. Le principe de proximité dans le 
droit de l’Union Européenne. In : (Collectif). Le droit international privé: esprit et méthodes 
(Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde). Paris: Dalloz-Sirey, 2005, p. 241-262. 
175 BALLARINO, Tito e ROMANO, Gian Paolo. 2005, p. 38. 
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Na segunda hipótese, a aplicação do princípio da proximidade “em 

concreto” exige a análise de todas as conexões que envolvem o caso, para que ao 

final seja escolhido o ordenamento jurídico do Estado com o qual o caso analisado 

apresenta vínculos mais estreitos. Ao contrário da proximidade tradicional, inexiste 

na aplicação do princípio da proximidade em estado puro uma regra de conflito 

previamente estabelecida que fixe antecipadamente a conexão com um 

determinado ordenamento jurídico.  

O terceiro caso flexibiliza a aplicação do princípio da proximidade, uma 

vez que a determinação da lei aplicável dependerá apenas da existência de um 

vínculo estreito entre o contrato e a lei que irá regulá-lo, mas não se exige que 

esse vínculo seja o “mais” estreito. O princípio da proximidade suficiente possibilita 

assim a utilização de elementos de conexão subsidiários, postos à disposição do 

juiz para a escolha da lei aplicável. Essa flexibilização deve ser considerada com 

reservas, pois a lei aplicável será escolhida no âmbito de um universo mínimo de 

vínculos e conexões eventualmente aplicáveis ao caso. Apenas nos limites 

estreitos desses vínculos terá o juiz a possibilidade de escolher a lei que irá regular 

a relação jurídica, não significando necessariamente que a lei escolhida seja a que 

apresenta os vínculos mais estreitos.  

Em questões que versem sobre direito de família, direitos reais sobre 

bens móveis, direito sucessório, obrigações decorrentes de atos ilícitos etc., a 

determinação da lei aplicável apenas poderá ser efetuada a partir de um número 

muito limitado de conexões, suficientemente próximas. O princípio da proximidade 

suficiente desempenha nesse contexto um papel significativo. Ao juiz caberá 

efetuar a escolha da lei contentando-se apenas com uma certa proximidade, pois a 
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intensidade dessa proximidade não será a mesma exigida para os casos de 

aplicação do princípio da proximidade in concreto.  

Com relação aos contratos, poder-se-ia imaginar que a autonomia da 

vontade excluiria por completo o recurso a essa terceira forma de manifestação do 

princípio da proximidade, uma vez que a escolha da lei aplicável pelos contratantes 

poderia orientar-se em qualquer direção. Assim não ocorre. Mesmo nas relações 

negociais nas quais devem ser aplicadas normas imperativas, ou nos casos em 

que a aplicação do direito estrangeiro poderá ser afastada em razão da ordem 

pública do foro, a doutrina tem entendido que o princípio da proximidade suficiente 

ainda assim encontraria justificativa para a sua aplicação. Como se verá adiante, 

tal princípio não foi utilizado no direito convencionado interamericano. 

 

4.1.4 A influência romana na codificação das Américas: a Convenção 

Interamericana sobre o Direito Aplicável aos Contratos Internacionais. 

 

Nos Estados Unidos, o Restatement of the Law Second (Conflict of Laws 

2d), adotado e promulgado pelo American Law Institute em 23 de maio de 1969, 

também aplica o princípio da autonomia da vontade das partes. 176 O § 187 do 

                                            
176 “RESTATEMENT (SECOND) OF CONFLICT OF LAWS.  
§ 187. LAW OF THE STATE CHOSEN BY THE PARTIES  
(1) The law of the state chosen by the parties to govern their contractual rights and duties will be 
applied if the particular issue is one which the parties could have resolved by an explicit provision in 
their agreement directed to that issue.  
(2) The law of the state chosen by the parties to govern their contractual rights and duties will  be 
applied, even if the particular issue is one which the parties could not have resolved by an explicit 
provision in their agreement directed to that issue, unless either  
(a) the chosen state has no substantial relationship to the parties or the transaction and there is no 
other reasonable basis for the parties’ choice, or  
(b) application of the law of the chosen state would be contrary to a fundamental policy of a state 
which has a materially greater interest than the chosen state in the determination of the particular 
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Restatement 2nd estabelece que havendo escolha da lei aplicável pelas partes, 

esta lei regulará o contrato.  

Na ausência de escolha, o contrato será governado pela lei do Estado 

com o qual a questão específica tenha uma relação mais significativa (most 

significant relationship), conforme estabelece o §188.  As regras do Restatement 

2nd são mais rígidas que as normas estabelecidas na Convenção de Roma e na 

Convenção do México, por não permitirem a escolha de uma lei que não apresente 

conexão com o contrato. A autonomia da vontade nesse caso apenas poderá ser 

exercida se o direito escolhido pelos contratantes apresentar um vínculo com a 

relação negocial. Princípio semelhante foi adotado nos Estados Unidos pelo 

                                                                                                                                        
issue and which, under the rule of § 188, would be the state of the applicable law in the absence of an 
effective choice of law by the parties.  
(3) In the absence of a contrary indication of intention, the reference is to the local law of the state of 
the chosen law.” 
“RESTATEMENT (SECOND) OF CONFLICT OF LAWS. 
§ 188. LAW GOVERNING IN ABSENCE OF EFFECTIVE CHOICE BY THE PARTIES  
 (1) The rights and duties of the parties with respect to an issue in contract are determined by the local 
law of the state which, with respect to that issue, has the most significant relationship to the 
transaction and the parties under the principles stated in § 6.  
(2) In the absence of an effective choice of law by the parties (see s 187), the contacts to be taken into 
account in applying the principles of s 6 to determine the law applicable to an issue include:  
(a) the place of contracting,  
(b) the place of negotiation of the contract,  
(c) the place of performance,  
(d) the location of the subject matter of the contract, and  
(e) the domicil, residence, nationality, place of incorporation and place of business of the parties.  
These contacts are to be evaluated according to their relative importance with respect to the particular 
issue.  
(3) If the place of negotiating the contract and the place of performance are in the same state, the 
local law of this state will usually be applied, except as otherwise provided in §§ 189-199 and 203.“ 
Restatement of the Law Second (Conflict of Laws 2d). In: BONOMI, Andrea. Acadèmie de Droit 
International de la Haye. Programme des séminaires au Diplôme en Droit International Privé, 2001. 
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Uniform Computer Informations Transactions Act (UCITA), aprovado em julho de 

1999. 177 

Seguindo o exemplo do direito norte-americano, e influenciado pela 

Convenção de Roma, o direito convencionado interamericano também procurou 

adotar o princípio da autonomia da vontade como critério de determinação da lei 

aplicável aos contratos internacionais. Para tanto, a Organização dos Estados 

Americanos desempenhou um papel relevante da codificação dessas normas. 

 Deve-se ressaltar, contudo, que na América Latina o problema da 

autonomia da vontade ou, como preferia Friedrich K. Juenger178, autonomia das 

partes (party autonomy), não apenas suscitou inúmeras controvérsias, como as 

soluções legislativas para ele fornecidas mostraram-se bastante insatisfatórias. 

Ainda no final do século passado, na segunda metade dos anos 90, Juenger 

atribuía parte da responsabilidade pela até então fracassada constituição de uma 

área de livre comércio entre os países da América Latina ao subdesenvolvimento 
                                            
177 “SECTION 109.  CHOICE OF LAW. 
(a)  The parties in their agreement may choose the applicable law.  However, the choice is not 
enforceable in a consumer contract to the extent it would vary a rule that may not be varied by 
agreement under the law of the jurisdiction whose law would apply under subsections (b) and (c) in the 
absence of the agreement. 
(b)  In the absence of an enforceable agreement on choice of law, the following rules determine which 
jurisdiction’s law governs in all respects for purposes of contract law: 
(1)  An access contract or a contract providing for electronic delivery of a copy is governed by the law 
of the jurisdiction in which the licensor was located when the agreement was entered into. 
(2)  A consumer contract that requires delivery of a copy on a tangible medium is governed by the law 
of the jurisdiction in which the copy is or should have been delivered to the consumer. 
(3)  In all other cases, the contract is governed by the law of the jurisdiction having the most significant 
relationship to the transaction. 
(c)  In cases governed by subsection (b), if the jurisdiction whose law governs is outside the United 
States, the law of that jurisdiction governs only if it provides substantially similar protections and rights 
to a party not located in that jurisdiction as are provided under this [Act].  Otherwise, the law of the 
State that has the most significant relationship to the transaction governs. 
(d)  For purposes of this section, a party is located at its place of business if it has one place of 
business, at its chief executive office if it has more than one place of business, or at its place of 
incorporation or primary registration if it does not have a physical place of business.  Otherwise, a 
party is located at its primary residence.” 
EUA. Uniform Computer Informations Transactions Act (UCITA), aprovado em julho de 1999. 
Disponível em: <http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/ucita/ucita200.htm>. Acesso em 15 jan. 2006. 
178 JUENGER, Friedrich K. Contract: choice of law in the Americas. In: The American Journal of 
Comparative Law. Vol. 45, 1997, p. 196. 
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do direito internacional privado em matéria de contratos, lamentando inclusive que 

os meios alternativos de solução de disputas (ADR), principalmente a arbitragem, 

não se tenham plenamente desenvolvido no continente.  

Tal fato dever-se-ia talvez à recusa histórica do direito convencionado 

latino americano, em especial dos Tratados de Lima, de 1878, e de Montevidéu, de 

1889 e 1940, sobre o Direito Internacional Privado,– assim como do Código de 

Bustamante, de 1928 –, em adotar o princípio da autonomia da vontade. A 

Conferência de Lima teve o mérito de ser uma das primeiras tentativas de se 

efetuar uma codificação das regras de direito internacional privado. Apesar de o 

Tratado de Lima não ter sido ratificado por nenhum de seus signatários, sua 

importância histórica deve ser ressaltada.  

Em matéria de contratos, estabelecia o Tratado que a lei a ser aplicada 

seria a do local de sua celebração, respeitando-se quanto às demais questões a 

influência do critério da nacionalidade, tão caro a Pasquale Mancini.179 Os Tratados 

de Montevidéu optaram por adotar como elemento de conexão a lei do local da 

execução do contrato, seguindo a influência doutrinária do direito europeu, 

principalmente da doutrina de Savigny. O Código de Bustamante, por seu turno, 

preferiu utilizar várias regras específicas com relação aos contratos, mas em 

relação à lei aplicável fixou, em seu artigo 186, dois critérios  gerais: adotar-se-ia a 

                                            
179 ARAUJO, Nadia de. 1997, p 141. 
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lei comum dos contratantes ou a lei do local da celebração do contrato, na 

impossibilidade da primeira hipótese. 180  

É evidente que dificilmente as partes num contrato internacional 

submeter-se-ão à mesma lei, uma vez que quase sempre estarão situadas em 

Estados diferentes, o que finda por transformar a lex celebrationis em critério 

predominante no Código de Bustamante. Ao contrário do que ocorrera na 

Conferência de Lima, quando preferiu aguardar a posição da conferência realizada 

pelo Instituto de Direito Internacional, organização européia fundada em 1873, o 

Brasil participou das conferências internacionais de Montevidéu de 1889 e 1940, 

mas não assinou o primeiro Tratado de Montevidéu por discordar dos critérios de 

determinação da lei aplicável ao estatuto pessoal.  

                                            
180 “CAPÍTULO II DOS CONTRACTOS EM GERAL 
Art. 175. São regras de ordem publica internacional as que vedam o estabelecimento de pactos, 
clausulas e condições contrarias ás leis, á moral e á ordem publica e as que prohibem o juramento e 
o consideram sem valor.  
Art. 176. Dependem da lei pessoal de cada contractante as regras que determinam a capacidade ou 
a incapacidade para prestar o consentimento.  
Art. 177. Applicar-se-á a lei territorial ao êrro, á violencia, á intimidação e ao dolo, em relação ao 
consentimento.  
Art. 178. É tambem territorial toda regra que prohibe sejam objecto de contracto serviços contrarios 
ás leis e nos bons costumes e cousas que estejam fora do commercio.  
Art. 179. São de ordem publica internacional as disposições que se referem á causa illicita nos 
contractos.  
Art. 180. Applicar-se-ão simultaneamente a Iei do lugar do contracto e a da sua execução, á 
necessidade de outorgar escriptura ou documento publico para a efficacia de determinados convenios 
e á de os fazer constar por escripto.  
Art. 181. A rescisão dos contractos, por incapacidade ou ausencia, determina-se pela lei pessoal do 
ausente ou incapaz.  
Art. 182. As demais causas de rescisão e sua forma e effeitos subordinam-se á lei territorial.  
Art. 183. As disposições sobre nullidade dos contractos são submettidas á lei de que dependa a 
causa da nullidade.  
Art. 184. A interpretação dos contractos deve effectuar-se, como regra geral, de accôrdo com a lei 
que os rege.  
Comtudo, quando essa lei fôr discutida e deva resultar da vontade tacita das partes, applicar-se-á, por 
presumpção, a legislação que para esse caso se determina nos arts. 185 e 186, ainda que isso leve a 
applicar ao contracto uma lei distincta, como resultado da interpretação da vontade.  
Art. 185. Fora das regras já estabelecidas e das que no futuro se consignem para os casos 
especiaes, nos contractos de adhesão presume-se acceita, na falta de vontade expressa ou tacita, a 
lei de quem os offerece ou prepara.  
Art. 186. Nos demais contractos, e para o caso previsto no artigo anterior, applicar-se-á em primeiro 
lugar a lei pessoal commum aos contractantes e, na sua falta, a do lugar da celebração”. BRASIL. 
Decreto n° 18.871, de 13 de agosto de 1929. Convenção de Direito Internacional Privado dos 
Estados Americanos. Código de Bustamante. Consulte-se ainda: ARAUJO, Nadia de. 1997, p 153. 
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O Tratado de 1940, que também não foi assinado pelo Governo 

brasileiro, praticamente repetiu os termos do Tratado anterior, tendo adotado a lei 

do local de execução da obrigação, ao contrário do que estabeleciam as normas 

de direito internacional privado brasileiras, que fixavam como critério de conexão o 

local da celebração da avença, regra hoje considerada obsoleta pela doutrina.181  

A importância do segundo Tratado de Montevidéu para os contratos 

internacionais deve-se principalmente ao seu Protocolo Adicional, firmado entre 

Argentina, Paraguai e Uruguai. O artigo 5° do Protocolo proíbe expressamente a 

autonomia da vontade, admitindo-a apenas nos casos em que a lei aplicável ao 

contrato assim autorizar.182 A despeito do pouco avanço das Conferências de 

Montevidéu com relação à definição dos critérios de determinação da lei aplicável 

aos contratos internacionais, mas seguindo a tradição latino americana, as 

Conferências Interamericanas de Direito Internacional Privado, convocadas pela 

OEA a cada quatro ou seis anos, tornaram-se um importante foro de discussão dos 

temas relativos ao direito internacional privado e propiciaram a constituição de um 

direito convencionado qualitativamente significativo.  

                                            
181 “Artículo 37. La ley del lugar en donde los contratos deben cumplirse rige: 
a) Su existencia; 
b) Su naturaleza; 
c) Su validez; 
d) Sus efectos; 
e) Sus consecuencias; 
f) Su ejecución; 
g) En suma, todo cuanto concierne a los contratos, bajo cualquier aspecto que sea.” Tratado de 
Derecho Civil Internacional. Tratado de Montevidéu. Asinado en 12 de Febrero de 1889. 
Disponível em: < http://ar.geocities.com/doctoracalderon/tratado.htm>. Acesso em: 09 jan. 2006. 
182“Artículo 5º. La jurisdicción y la ley aplicable según los respectivos Tratados, no pueden ser 
modificadas por voluntad de las partes, salvo en la medida en que lo autorice dicha ley. Protocolo 
Adicional al Tratado de Derecho Civil Internacional. Tratado de Montevidéu. Asinado en 12 de 
Febrero de 1889. Disponível em: < http://ar.geocities.com/doctoracalderon/tratado.htm>. Acesso em: 
09 jan. 2006. 



 
 
 

 

205 

Em todas as CIDPs já realizadas foram assinadas 26 convenções das 

quais 21 estão em vigor.183  Para a próxima Conferência, a Missão Permanente do 

Brasil junto à Organização dos Estados Americanos sugeriu como temas: a) o 

comércio eletrônico; b) insolvência comercial transfronteiriça; c) movimentos 

transfronteiriços e fluxos migratórios de pessoas. Em aditamento à Nota 330, de 9 

de dezembro de 2003, distribuída como documento CP/CAJP-2094/03 add.3184, o 

Governo brasileiro sugeriu ainda a adoção de uma Convenção Interamericana para 

                                            
183 “Temas: CIDIP-I a VI. Nas seis CIDIPs até agora realizadas em várias cidades das Américas, 
adotaram-se 26 instrumentos interamericanos: 
 A CIDIP-I, realizada na Cidade do Panamá, Panamá, em 1975, adotou seis convenções 
sobre os seguintes temas de comércio internacional e Direito Processual: 1) conflitos de leis em 
matéria de letras de câmbio, notas promissórias e faturas; 2) conflitos de leis em matéria de cheques; 
3) arbitragem comercial; 4) cartas rogatórias; 5) obtenção de provas; e 6) procurações utilizadas no 
exterior. 
  A CIDIP-II, realizada em Montevidéu, Uruguai, em 1979, adotou oito instrumentos 
internacionais sobre os seguintes temas relacionados com o Direito Mercantil Internacional e Direito 
Processual Internacional e com aspectos gerais do Direito Internacional Privado: 1) conflitos de leis 
em matéria de cheques; 2) conflitos de leis em matéria de sociedades mercantis; 3) eficácia 
extraterritorial das sentenças e laudos arbitrais estrangeiros; 4) cumprimento de medidas cautelares; 
5) prova e informação acerca do direito estrangeiro; 6) domicílio das pessoas físicas no Direito 
Internacional Privado; 7) normas gerais de Direito Internacional Privado; e 8) cartas rogatórias. 
A CIDIP-III, realizada em La Paz, Bolívia, em 1984, adotou quatro instrumentos internacionais sobre 
os seguintes temas de Direito Civil Internacional e Direito Processual Internacional: 1) conflitos de leis 
em matéria de adoção de menores; 2) personalidade e capacidade de pessoas jurídicas no Direito 
Internacional Privado; 3) competência na esfera internacional para a eficácia extraterritorial das 
sentenças estrangeiras; e 4) obtenção de provas no exterior. 
A CIDIP-IV, realizada em Montevidéu, Uruguai, em 1989, adotou três instrumentos internacionais 
sobre os seguintes temas de Direito Internacional Privado; 1) restituição internacional de menores; 2) 
obrigações alimentares; e 3) contratos de transporte internacional de mercadorias por estrada de 
rodagem. 
A CIDIP-V, realizada na Cidade do México, México, em 1994, adotou dois instrumentos internacionais 
sobre os seguintes temas de Direito Internacional Privado e Comercial: 1) direito aplicável a contratos 
internacionais; e 2) tráfico internacional de menores. 
A CIDIP-VI, realizada na sede da OEA, em Washington, D.C. em 2002, adotou três instrumentos 
internacionais sobre os seguintes temas de Direito Internacional Privado: 1) harmonização de 
legislação sobre garantias mobiliárias; 2) conhecimento de embarque direto uniforme negociável para 
o transporte internacional por estrada de rodagem; e 3) conhecimento de embarque direto uniforme 
não-negociável para o transporte internacional por estrada de rodagem.” OEA.Conselho Permanente 
da Organização dos Estados Americanos. Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos. Relatório de 
temas para a agenda da sétima conferência especializada interamericana sobre Direito 
Internacional Privado (CIDIP VII). 30 de Março de 2004. Disponível em: 
<http://scm.oas.org/doc_public/PORTUGUESE/HIST_04/CP12514P08.doc>. Acesso em: 04 jan. 
2006.  
184 OEA. Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos. Comissão de Assuntos 
Jurídicos e Políticos. Selección de  temas para la agenda  de  la  séptima  conferencia especializada 
interamericana sobre derecho internacional privado (CIDIP-VII) (Respuesta de la Misión Permanente 
del Brasil). Disponível em: <http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_home_propuestas_brasil.htm> 
Acesso em: 04 jan. 2006.  
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a Proteção do Consumidor nas Américas, cujo projeto fora elaborado pela 

professora Cláudia Lima Marques. A indicação brasileira foi aceita pela Assembléia 

Geral da OEA. Dois temas foram então escolhidos para a CIDIP VII: as transações 

mobiliárias e a proteção do consumidor, fazendo-se especial referência com 

relação a esta última às questões relativas à jurisdição, acolhendo-se a proposta 

do Canadá; à lei aplicável aos contratos de consumo, atendendo-se à proposição 

brasileira; e à restituição monetária, acatando-se a proposta dos Estados Unidos. 

Infelizmente o comércio eletrônico restou preterido, havendo contudo a 

recomendação de que seja discutido nas futuras CIDIPs.   

A autonomia da vontade e a teoria dos vínculos mais estreitos foram, 

portanto, adotados pela Convenção Interamericana sobre o Direito Aplicável aos 

Contratos Internacionais, também chamada de Convenção do México, assinada 

quando da realização da CIDIP V, em 17 de março de 1994, pelo Brasil, Bolívia, 

Uruguai, México e Venezuela, mas apenas ratificada pelos dois últimos.185 A leitura 

dos artigos 7 a 9 da Convenção conduz à constatação da influência direta exercida 

pela Convenção de Roma sobre o direito aplicável às obrigações contratuais no 

texto convencional americano. Mas não se pode deixar de reconhecer que a 

Convenção Interamericana avançou em relação ao texto europeu e ao direito 

interno dos países da América Latina: 

 

 

 

                                            
185 Informação atualizada. Disponível em: <http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPV_rat_sig_esp.htm>. 
Acesso em 04 jan. 2006. Sobre o projeto da Convenção do México consulte-se: SIQUEIROS, José 
Luis. Ley aplicable en matéria de contratacíon internacional. In: BAPTISTA, Luiz Olavo, HUCK, 
Hermes Marcelo & CASELLA, Paulo Borba (Coordenadores). Direito e Comércio Internacional: 
tendências e perspectivas. São Paulo: Ed. LTr, 1994, p. 249-282.    
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Artigo 7 

 O contrato rege-se pelo direito escolhido pelas partes. O 
acordo das partes sobre esta escolha deve ser expresso ou, em caso 
de inexistência de acordo expresso, depreender-se de forma 
evidente da conduta das partes e das cláusulas contratuais, 
consideradas em seu conjunto. Essa escolha poderá referir-se à 
totalidade do contrato ou a uma parte deste. 

 A eleição de determinado foro pelas partes não implica 
necessariamente a escolha do direito aplicável. 

Artigo 8 

 As partes poderão, a qualquer momento, acordar que o 
contrato seja total ou parcialmente submetido a um direito distinto 
daquele pelo qual se regia anteriormente, tenha este sido ou não 
escolhido pelas partes. Não obstante, tal modificação não afetará a 
validade formal do contrato original nem os direitos de terceiros. 

Artigo 9 

 Não tendo as partes escolhido o direito aplicável, ou se a 
escolha deste resultar ineficaz, o contrato reger-se-á pelo direito do 
Estado com o qual mantenha os vínculos mais estreitos. 

  O tribunal levará em consideração todos os elementos 
objetivos e subjetivos que se depreendam do contrato, para 
determinar o direito do Estado com o qual mantém os vínculos mais 
estreitos.  

Levar-se-ão também em conta os princípios gerais do direito 
comercial internacional aceitos por organismos internacionais.186 

 

O grande avanço do texto convencional interamericano, em relação ao 

direito interno dos Estados latinos, consistiu em possibilitar a adoção da autonomia 

da vontade como critério de determinação da lei aplicável aos contratos 

internacionais. Nesse ponto, Friedrich Juenger é enfático ao afirmar, com certa 

ironia, que “essa decisão fundamental – espera-se – porá um fim, de uma vez por 

todas, à estéril discussão acadêmica sobre se e como esse princípio pode 

                                            
186 OEA. Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos Internacionales. 
Suscripta en México, D.F., México el 17 de marzo de 1994, en la Quinta Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V).  
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harmonizar-se com o clássico sistema multilateral de escolha da lei (não pode).”187  

A Convenção do México não se preocupou em listar categorias específicas de 

normas protetoras que não poderiam ser afastadas pela lei escolhida pelos 

contratantes. E nesse ponto divergiu da Convenção de Roma, assim como também 

divergiu ao permitir que as partes no contrato pudessem submetê-lo a uma lei 

outra que não estatal. Quanto a essa divergência, no entanto, não existe 

uniformidade doutrinária na sua apreciação.  

Juenger, por exemplo, ao analisar a Convenção do México, considera 

possível que normas não estatais sejam escolhidas pelos contratantes – e ele não 

está sozinho nesse posicionamento188 –, ao tempo em que julga tal escolha 

benéfica ao desenvolvimento do comércio internacional, principalmente por permitir 

a desnacionalização do contrato e favorecer o procedimento arbitral como meio de 

solução de controvérsias. Juenger adota uma posição contrária à tese defendida 

por Nadia de Araújo, o que é compreensível em razão da influência do professor 

americano na redação da Convenção.  

A possibilidade de aplicação de normas não estatais decorre 

basicamente da qualificação que delas se efetua. Considerar ou não como um 

sistema jurídico a lex mercatoria – um conjunto normas, usos e práticas comerciais 

produzidas no âmbito do comércio internacional e, portanto, não geradas por um 

                                            
187 “This fundamental decision – one hopes – will end, once and for all, the sterile academic discussion 
of whether and how this principle can be reconciled with the classical multilateral choice-of-law system 
(it cannot).” (Tradução nossa). JUENGER, Friedrich K. 1997, p. 204. 
188 No mesmo sentido, consulte-se: MALLOY, Susie A. The Inter-American Convention on the Law 
Applicable to International Contracts: another piece of the puzzle of the law applicable to International 
Contracts. In: Fordham International Law Journal. Vol. 19:662, 1995, p. 713; BURMAN, Harold S. 
International conflict of laws, the 1994 Inter-American Convention on the Law Applicable to 
International Contracts, and trends for the 1990s. In: Vanderbilt Journal of Transnational Law. Vol. 
28:367, 1995, p. 381; BERAUDO, Jean-Paul. Faut-il avoir peur du contrat sans loi? In: (Collectif). Le 
droit international privé : esprit et méthodes (Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde). Paris: 
Dalloz-Sirey, 2005, p. 106. 
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ente estatal – e os Princípios do UNIDROIT (L’institut International pour l’Unification 

du Droit Privé)189, é o problema posto por Nadia de Araújo, que levanta dúvidas 

sobre essa possibilidade. Além disso, a Convenção do México não proíbe 

expressamente de aplicação de normas não estatais, mas o seu texto encerra 

algumas dubiedades.  

Nadia de Araújo entende que a palavra direito (derecho) é utilizada na 

convenção como sendo representativa de um ordenamento jurídico próprio, fato 

que afastaria a aplicação das regras da lex mercatoria e dos princípios do 

UNIDROIT. O argumento é bastante plausível. Mais ainda quando a autora lembra 

que o artigo 17 estabelece que “para os fins [da] Convenção, entender-se-á por 

‘direito’, o vigente num Estado, com exclusão das normas relativas ao conflito de 

leis”.190  

Não haveria, portanto, a possibilidade de que as partes pudessem 

submeter o contrato a uma norma jurídica que não fosse estatal, embora esta 

possibilidade tenha sido celebrada como a grande contribuição da Convenção do 

México para o direito internacional privado. Tais distinções provocaram a sugestão, 

efetuada por Susan Malloy, para que os Estados Unidos não ratifiquem a 

                                            
189 O Unidroit é uma instituição intergovernamental, fundada em 1926, como órgão auxiliar da 
Sociedade das Nações, e reformulada em 1940. Sediado em Roma, na Itália, o Unidroit encarrega-se 
da uniformização do direito privado. O Instituto é composto atualmente por 60 países: África do Sul, 
Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Bolívia, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, China, 
Chipre, Colômbia, Croácia, Cuba, Dinamarca, Egito, Espanha, Estónia, Estados Unidos da América, 
Federação da Rússia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Índia, Irã, Iraque, Irlanda, Israel, Itália, 
Japão, Letônia, Luxemburgo, Malta, México, Nicarágua, Nigéria, Noruega, Paquistão, Paraguai, 
Países Baixos, Polônia, Portugal, República da Coréia, República Checa, Romênia, Reino Unido, San 
Marino, Santa-Sé, Sérvia e Montenegro, Eslováquia, Eslovênia, Suécia, Suíça, Tunísia, Turquia, 
Uruguai e Venezuela. O Unidroit ocupa-se basicamente da uniformização do direito privado material, 
propondo a criação de tratados e convenções internacionais e editando leis modelo e princípios 
gerais. Estes últimos destinam-se aos magistrados, árbitros e às partes contratantes, porém não os 
obrigam a utilizá-los. Disponível em: <http://www.unidroit.org> . Acesso em 10 jan. 2006. 
190 OEA. Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos Internacionales. 
Suscripta en México, D.F., México el 17 de marzo de 1994, en la Quinta Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V). 



 
 
 

 

210 

Convenção do México, em razão principalmente das suas divergências com o 

direito interno norte-americano.191 

Traço distintivo importante entre a Convenção do México e a Convenção 

de Roma consiste na utilização do princípio da proximidade como critério de 

determinação da lei aplicável aos contratos internacionais. O texto convencional 

mexicano confere maior discricionariedade ao juiz, ao não erigir critérios fixos para 

que se determine o vínculo do contrato com um determinado ordenamento jurídico.  

A teoria da prestação característica foi, portanto, excluída da Convenção 

do México. Adotou-se a regra dos vínculos mais estreitos, sem que a atuação do 

magistrado restasse engessada por uma classificação prévia das circunstâncias 

nas quais esses vínculos apareceriam. Descartadas as presunções típicas, tão 

caras ao Tratado de Roma, o juiz poderia ter em conta todos os elementos 

objetivos e subjetivos depreendidos do contrato para que pudesse então 

determinar o direito do Estado com o qual mantém os vínculos mais estreitos. Por 

tais razões, Nadia de Araújo defende a ratificação, pelo Brasil, da Convenção do 

México, como ela mesma afirma: 

Ao contrário da grande utilização do princípio nos países europeus, a 
situação no Brasil ainda não evoluiu. A LICC, no seu artigo 9°, não 
menciona o princípio da autonomia da vontade e, embora muitos 
juristas sejam a favor, o princípio é proibido. Esta afirmação decorre 
da leitura do artigo que não pode ser comparado com outras normas 
sobre o tema que o permitem expressamente, como, por exemplo, a 
Convenção do México sobre a Lei Aplicável aos Contratos 
Internacionais, que começa a dizer ser o contrato regido pelo direito 
escolhido pelas partes logo no caput do artigo. Somente com a 
revisão da LICC, e a adoção dos princípios consagrados na 
Convenção sobre o Direito Aplicável aos Contratos Internacionais, 
realizada  pela  CIDIP  V (México, 1994) poder-se-á permitir de forma 

 

                                            
191 Para as críticas à Convenção do México, consulte-se: MALLOY, Susie A. 1995, p. 721. 
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segura a utilização do princípio da autonomia da vontade em 
contratos internacionais. Uma solução adequada  seria a substituição 
do artigo 9° da LICC pelas normas da Convenção Interamericana 
sobre o Direito Aplicável aos Contratos Internacionais. A Convenção 
serviria não só para regular os contratos internacionais entre os 
parceiros latino-americanos, mas também como regra conflitual a 
todas as relações contratuais internacionais.192 

 

O problema maior, como observado por Juenger, reside na reticência 

dos países da América Latina em adaptar as suas normas de conflitos de leis às 

transformações por que passa a sociedade e o comércio internacionais. A Lei de 

Introdução ao Código Civil Brasileiro é exemplar. O artigo 9° da LICC não atende 

mais às exigências do comércio internacional, tornando-se norma obsoleta face à 

necessidade que têm os contratantes de submeter o contrato internacional à lei 

que lhes pareça mais adequada, e esta nem sempre será a lei do local da 

celebração ou a lei do local de residência do proponente.  

Além disso, a despeito do avanço proporcionado pelas convenções de 

Roma e do México, a proteção do consumidor ficou relegada a um plano quase 

secundário, no texto europeu, e sequer foi mencionada no texto convencional 

americano. Além disso, a despeito da previsão normativa contida na Convenção de 

Roma, o princípio da proteção do consumidor não pode ser negligenciado, pois 

desempenha um papel crucial para as relações contratuais firmadas na rede, uma 

vez que nesses casos a vulnerabilidade do consumidor aumenta. Se a autonomia 

da vontade consagra a possibilidade de se escolher a lei aplicável ao contrato, o 

que fazer quando as escolhas independem da vontade?  

 

                                            
192ARAUJO, Nadia de. 2003, p. 323. 



 
 
 

 

212 

4.2. Fronteiras e limites: quando as escolhas independem da 

vontade. 

 

No direito internacional privado, a autonomia da vontade, como já restou 

explicitado nos capítulos anteriores, cinge-se tão somente à liberdade que têm os 

contratantes para determinar a lei aplicável ao contrato. Desta forma, os contratos 

internacionais de consumo estariam sujeitos aos inúmeros conflitos de leis 

decorrentes do tratamento diferenciado que recebem, legislativa e 

doutrinariamente, em cada ordenamento jurídico.  

Considerando que os contratos de consumo possuem natureza adesiva, 

ou ainda, apresentam elementos que os qualificam como contratos por adesão, o 

policitante poderia assim invocar a autonomia da vontade e determinar-lhes, 

unilateralmente, a lei aplicável. Essa cláusula permissiva da fixação unilateral da lei 

aplicável seria, obviamente, abusiva, por não considerar necessária a proteção do 

consumidor, vulnerável na relação negocial. 

“Erigir um único elemento de conexão como regra rígida de localização 

a ser aplicada a todos os tipos de contratos resulta num grave erro”.193  Essa 

afirmação ilustra com precisão que em matéria de contratos internacionais a 

determinação da lei aplicável, seja no que diz respeito aos aspectos extrínsecos ou 

formais seja no que tange aos aspectos intrínsecos ou de fundo, deve ser 

considerada em função das particularidades do caso.   

Quanto à distinção entre os aspectos de fundo e de forma, João 

Grandino Rodas, ao analisar os elementos de conexão relativamente às 
                                            
193Von Hecke apud BAPTISTA, Luiz Olavo. 1994, p. 37. 
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obrigações contratuais, atenta para o fato de que a adoção do locus regit actum 

como elemento de conexão pertinente aos aspectos extrínsecos ou formais do ato 

guarda algumas dubiedades. Uma delas seria a dificuldade de se estabelecer uma 

diferenciação entre forma e fundo, a outra consistiria no fato de que não foram 

também “satisfatoriamente resolvidas as questões relativas a sua fundamentação e 

caráter”.194 E é o próprio Professor Grandino Rodas quem cita Buzzati: 

Embora a uniformidade de opiniões em tomo de tal ponto do direito 
internacional privado seja mais aparente do que real; perdura todavia 
a confusão derivada de não se ter exatamente fixado o teor da regra; 
ainda hoje não há consenso ao se determinar o conceito de ato ou o 
de forma, sendo considerados elementos extrínsecos da validade de 
um negócio jurídico alguns que, ao contrário, são elementos 
substanciais, ou vice-versa; grandes diferenças são encontradas nos 
sistemas legislativos dos vários Estados, diferenças nos julgados, até 
em um mesmo país e em casos idênticos, alguns escritores 
pretendem que a regra lócus regit actum seja sempre obrigatória, 
outros facultativa, alguns, que não possa ser aplicada aos atos 
solenes, outros, não etc.195  

 

Nesses tempos de internacionalização da vida econômica, toma-se 

imprescindível a adoção de normas uniformes para que sejam evitados ou ao 

menos minimizados os conflitos de 2° grau decorrentes da diversidade de 

elementos de conexão adotados pelos vários ordenamentos jurídicos. Essa 

uniformidade é sempre buscada, nunca alcançada, e seria utópico pretender que o 

fosse.  

                                            
194 RODAS, João Grandino. Elementos de conexão do direito internacional privado brasileiro 
relativamente às obrigações contratuais.  RODAS, João Grandino (Org.). Contratos Internacionais. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 33. 
195 “Se non che la uniformità d'opinioni intorno a tal punto dei diritto internazionale privato e piú 
apparente che reale; perdura tuttavia la confusione derivata dal non aver esattamente fissata la 
portata dlla regola; ancora oggi non si e concordi nel determinare iI concetto di atto o quell di forma, e 
sono spesso considerati elementi estrinseci di validità di un negozio giurídico alcuni che invece sono 
elementi sostanziali, o viceversa; grandi differenci si trovano nelle disposizioni legislative dei vari Stati; 
differenci nei giudicati, anche di uno stesso paese, e in indentici casi, alcuni scrittori vogliono che la 
regola locus regit actum sia obbligatoria sempre, altri facoltativa; alcuni che non possa essere 
applicata agli atti solenni, altri no, ecc.” (Tradução nossa) BUZZATI, apud RODAS, João Grandino.  
1995, p. 29. 
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Com relação aos contratos internacionais de consumo e aos contratos 

eletrônicos de consumo, contudo, alguns obstáculos impõem-se a esta 

uniformização. O primeiro deles resulta, como já visto, na própria conceituação 

doutrinária dos contratos internacionais, dos contratos internacionais de consumo 

e, por fim, dos cibercontratos ou contratos eletrônicos de consumo. Como se tais 

dificuldades não fossem legião, a estas se seguem as disparidades internas dos 

diversos ordenamentos jurídicos, no que tange à adoção da autonomia da vontade 

como elemento de conexão nos contratos internacionais e, em maior escala, à 

determinação dos limites de sua aplicação.  

O direito do consumidor deve pois fazer face à nova realidade que o 

desenvolvimento dos meios tecnológicos de difusão da informação acarreta para 

as relações jurídicas. É necessário (re)humanizar a relação contratual, e o primeiro 

passo nesse sentido já foi dado não apenas no direito interno dos Estados, mas 

sobretudo com a adoção de normas protetoras do consumidor no direito 

convencionado internacional.  

Resta estender essa tentativa de reumanização aos contratos 

eletrônicos de consumo, repersonalizando-os e deles retirando, ou pelo menos 

neles mitigando, os efeitos que o silêncio e a impessoalidade da contratação em 

rede podem acarretar. Os tópicos seguintes tratarão do princípio da proteção do 

consumidor e de como tais princípios materializam-se no direito convencionado 

internacional.  
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4.2.1 A relação internacional de consumo e o princípio da proteção ao 

consumidor. 

 

Qual deve ser o direito aplicável ao contrato de consumo internacional?  

A resposta parece à primeira vista evidente. O direito aplicável aos contratos 

internacionais de consumo será sempre o do ordenamento jurídico que apresente 

normas mais favoráveis à proteção do consumidor. O caráter de ordem pública 

internacional de que se revestem tais normas autorizaria a fixação de um ponto de 

contato normativo da relação contratual com o ordenamento jurídico mais 

vantajoso para o consumidor. Tal afirmação parte de duas premissas: a) nas 

relações de consumo a vulnerabilidade do consumidor será sempre presumida, a 

despeito da eventual superioridade econômica que possa apresentar; b) na relação 

de consumo de caráter internacional, os elementos de conexão inseridos nas 

normas de direito internacional privado, interno ou convencionado, são 

insuficientes para construir um sistema de proteção eficaz, dando margem aos 

abusos, máxime quando a contratação é efetuada no exterior.   

O consumidor é vulnerável em razão das disparidades existentes entre a 

sua posição na relação negocial e o poder contratual dominante do fornecedor. É 

evidente que essa vulnerabilidade não irá se apresentar de idêntica forma nos 

contratos de consumo livremente negociados entre as partes, cada vez mais raros, 

e nos contratos de consumo que aderem a condições gerais. Nesses, o 

consumidor não terá a possibilidade de discutir o conteúdo do contrato, decidindo 

apenas se deverá ou não contratar. Naqueles, os contratantes são livres para fixar 
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o conteúdo da relação contratual, embora o contrato adira a condições gerais 

previamente estabelecidas.196 

A vulnerabilidade do consumidor restará evidenciada nas relações de 

massa, impessoais, nas quais o espaço de negociação se estreita na exata medida 

da adesão do contrato às condições gerais da contratação. Os contratos 

internacionais de consumo, firmados ou não em rede, constituem assim um solo 

fértil para a fixação unilateral da lei que lhe será aplicável, bastando para isso que 

o fornecedor de produtos e serviços insira a cláusula de escolha da lei, não 

havendo em regra a possibilidade para o aceitante de discutir o conteúdo do 

contrato e com isso evitar a aplicação de um ordenamento jurídico que lhe seja 

desfavorável. As relações internacionais de consumo, no entanto, impedem a 

aplicação dos elementos de conexão tradicionais para a determinação da lei 

aplicável aos contratos de consumo. Essa impossibilidade aumenta 

significativamente quanto se trata dos contratos eletrônicos de consumo. Nesse 

caso, não importam o fluxo e o refluxo de bens ou serviços entre fronteiras, nem 

tampouco a residência habitual das partes.  

O contrato eletrônico, como já mencionado, não será intrinsecamente 

internacional, e nem deixará de sê-lo, se forem considerados apenas os elementos 

que o compõem, posto não ser possível definir objetivamente a localização 

geográfica dos contratantes, e muito menos poder-se-á determinar com exatidão o 

lugar no qual o contrato foi concluído. É preferível conceber – como pressuposto 

para as conclusões deste trabalho – que tais contratos são firmados no 

ciberespaço. Mas a contratação no ambiente virtual não elide a necessidade de 

                                            
196 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: pressupostos gerais. In: 
Revista dos Tribunais. n° 705, Jul.1994, p. 47. 
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proteção do consumidor, assim como também não a elidirá nos contratos 

internacionais de consumo, ditos tradicionais.  

Apenas a partir do final do século XX, em especial no direito comunitário 

europeu, e em convenções de direito internacional privado, como a Convenção de 

Roma, a necessidade de proteção do consumidor adquiriu um status capaz de 

proporcionar a criação de mecanismos normativos de proteção. Na União 

Européia, tal proteção em um primeiro momento revelou-se indireta, voltada 

fundamentalmente para a minimização dos riscos da concorrência desleal, com 

isso resguardando indiretamente os direitos do consumidor, tal como fixado nos 

artigos 85 e 86 do Tratado de Roma, de 1957.197 Em seguida, esse sistema de 

proteção europeu desenvolveu-se e passou a enfocar diretamente os 

consumidores, com a sua inclusão no Tratado de Maastrich e posteriormente no 

Tratado de Amsterdã:  

17. Os nºs 3, 4 e 5 do artigo 100º-A são substituídos pelos seguintes 
números:  

3. A Comissão, nas suas propostas previstas no nº 1 em matéria de 
saúde, de segurança, de protecção do ambiente e de defesa dos 
consumidores, basear-se-á num nível de protecção elevado, tendo 
nomeadamente em conta qualquer nova evolução baseada em 
dados científicos. No âmbito das respectivas competências, o 
Parlamento Europeu e o Conselho procurarão igualmente alcançar 
esse objectivo. 

TÍTULO XIV (ex-Título XI)  

DEFESA DOS CONSUMIDORES  

Artigo 153º (ex-artigo 129º-A)  

1. A fim de promover os interesses dos consumidores e assegurar 
um elevado nível de defesa destes, a Comunidade contribuirá para a 
protecção da saúde, da segurança e dos interesses económicos dos 
consumidores, bem como para a promoção do seu direito à 
informação, à educação e à organização para a defesa dos seus 
interesses.  

                                            
197 MARQUES, Cláudia Lima. 2004, p. 374. 
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2. As exigências em matéria de defesa dos consumidores serão 
tomadas em conta na definição e execução das demais políticas e 
acções da Comunidade.  

3. A Comunidade contribuirá para a realização dos objectivos a que 
se refere o nº 1 através de:  

a) Medidas adoptadas em aplicação do artigo 95º no âmbito da 
realização do mercado interno;  

b) Medidas de apoio, complemento e acompanhamento da política 
seguida pelos Estados-Membros.  

4. O Conselho, deliberando nos termos do artigo 251º e após 
consulta ao Comité Económico e Social, adoptará as medidas 
previstas na alínea b) do nº 3.  

5. As medidas adoptadas nos termos do nº 4 não obstam a que os 
Estados-Membros mantenham ou introduzam medidas de protecção 
mais estritas. Essas medidas devem ser compatíveis com o presente 
Tratado e serão notificadas à Comissão. 198 

 

Medidas protetoras do consumidor também foram adotadas pela Diretiva 

97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de Maio de 1997, relativa à 

proteção dos consumidores em matéria de contratos à distância, com a adoção, no 

seu artigo 14, de uma cláusula mínima de proteção, não impeditiva da adoção de 

medidas mais severas de proteção do consumidor. O preâmbulo da Diretiva assim 

dispõe, especificamente, em relação ao uso de tecnologias eletrônicas, que podem 

fragilizar ainda mais o consumidor quando da conclusão da relação contratual:   

(13) Considerando que a informação divulgada por algumas 
tecnologias electrónicas tem frequentemente carácter efémero, na 
medida em que não é recebida em suporte durável; que é, deste 
modo, necessário que o consumidor receba por escrito, em tempo 
útil, as informações necessárias para a correcta execução do 
contrato; 

                                            
198 UNIÃO EUROPÉIA.  Tratado de Amesterdão que altera o Tratado da União Européia, os Tratados 
que Instituem as Comunidades Européias e alguns Actos relativos a esses Tratados. Jornal Oficial nº 
C 340, de 10 de Novembro de 1997. Disponível em: <http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/pt/treaties/treaties_founding.htm>. Acesso em 14 jan. 2006. 
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(14) Considerando que o consumidor não tem, em concreto, 
possibilidade de ver o produto ou de tomar conhecimento das 
características do serviço antes da celebração do contrato; que 
importa prever, salvo disposição em contrário da presente directiva, 
um direito de rescisão; que é necessário limitar quaisquer custos 
suportados pelo consumidor para o exercício do direito de rescisão 
aos custos directos de devolução do bem, dado que, caso contrário, 
este seria um direito meramente formal; que este direito de rescisão 
não prejudica os direitos do consumidor previstos na legislação 
nacional, nomeadamente em matéria de recepção de produtos e 
serviços deteriorados ou de produtos e serviços que não 
correspondem à descrição desses produtos ou serviços; que 
compete aos Estados-membros determinarem as outras condições e 
modalidades que resultem do exercício do direito de rescisão; 

(15) Considerando que é igualmente necessário prever um prazo 
para a execução do contrato, se este não tiver sido definido no 
momento da encomenda; 

(16) Considerando que não pode ser admitida a técnica promocional 
que consiste em enviar um produto ou prestar um serviço, a título 
oneroso, ao consumidor, sem encomenda prévia ou acordo explícito 
deste último, desde que não se trate de um fornecimento ou 
prestação a título de substituição; 

(17) Considerando os princípios consignados nos artigos 8º e 10º da 
Convenção Europeia de Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, de 4 de Novembro de 1950; que é 
necessário reconhecer ao consumidor o direito à protecção da vida 
privada, nomeadamente no que diz respeito à tranquilidade face a 
certas técnicas de comunicação particularmente invasivas; que é 
necessário, por conseguinte, estabelecer restrições específicas à 
utilização dessas técnicas; que os Estados-membros devem tomar 
as medidas apropriadas para proteger eficazmente os consumidores 
que não desejem ser contactados através de determinados meios de 
comunicação, sem prejuízo das cláusulas de salvaguarda especiais 
do consumidor previstas na legislação comunitária relativa à 
protecção dos dados pessoais e da privacidade;199 

 

Cláudia Lima Marques identifica nessa gradação da proteção do 

consumidor um traço distintivo entre o sistema da União Européia e o Mercosul. 

Neste último, a proteção do consumidor integra a sua política institucional, embora 

o desenvolvimento das normas protetoras dos consumidores ainda não tenha 

                                            
199 UNIÃO EUROPÉIA. 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. Jornal Oficial nº L 
144 de 04/06/1997.  
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atingido o seu estágio ideal. A despeito das normas protetoras, o tratado cria 

condições para a aplicação de regras mais severas, oriundas dos ordenamentos 

jurídicos dos Estados, o que assegura um grau máximo de proteção, não 

restringida pelo texto convencional. 

A titulo de exemplo, a Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 08 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços 

da sociedade de informação, em especial do comércio eletrônico, no mercado 

interno (Diretiva sobre o comércio eletrônico), ao tempo em que proíbe os Estados-

Membros de restringir a livre circulação dos serviços da sociedade informacional, 

autoriza a adoção de medidas derrogatórias dessa proibição quando se tratar da 

proteção dos consumidores.200 No âmbito do Mercosul, entendimento semelhante 

foi firmado em Florianópolis, Brasil, entre os Presidentes dos Países-Membros, 

com a Declaração Presidencial dos Direitos Fundamentais dos Consumidores, de 

15 de dezembro de 2000.201  

                                            
200 “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.(Omissis)  
4. Os Estados-Membros podem tomar medidas derrogatórias do n° 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;” (destaque nosso). UNIÃO 
EUROPÉIA. 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.  
201 “A defesa do consumidor no MERCOSUL contemplará os seguintes direitos fundamentais - sem 
exclusão de outros - levando em conta o compromisso de harmonizar progressivamente as 
respectivas legislações:  
   a) à proteção eficaz da vida, da saúde e da segurança do consumidor e do meio 
ambiente contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços; b) ao 
equilíbrio nas relações de consumo, assegurado o respeito aos valores de dignidade e lealdade, com 
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A fragilidade institucional e jurídica do Mercosul decorre basicamente da 

ausência de uma supranacionalidade e de autonomia dos seus órgãos 

constitutivos. Cláudia Lima Marques202 efetua uma percuciente análise do processo 

de formação do Mercosul, com especial atenção às competências legislativas que 

lhe seriam ou não atribuídas pelo Tratado de Assunção e pelo Protocolo de Ouro 

Preto, comparando o sistema sul-americano com o sistema desenvolvido na União 

Européia. Segundo ela, a principal fragilidade do Mercosul repousa na inexistência 

de órgãos supranacionais, dotados de autonomia suficiente não apenas para 

materializar a pretendida harmonização das normas dos países membros, como 

também capaz de propiciar a sua imediata inserção nas ordens jurídicas desses 

países.  

Com efeito, a utilização do sistema clássico do direito internacional 

público, de repartição do poder de manifestar em definitivo o consentimento nos 

tratados internacionais (treaty making power), submetendo-os à disciplina 

constitucional dos Estados membros, engessa a celeridade exigida pelos 

processos de harmonização legislativa. Mais ainda, revela-se uma inarredável 

dependência do processo de integração de uma diplomacia cada vez mais 

burocratizada, deixando a União Aduaneira à mercê dos humores políticos nas 

ainda instáveis democracias dos países membros do Mercosul. Adicione-se a 

                                                                                                                                        
fundamento na boa fé, conforme a legislação vigente em cada Estado Parte; c) ao fornecimento de 
serviços – tanto públicos como privados – e produtos em condições adequadas e seguras; d) e 
acesso ao consumo com liberdade de escolha, sem discriminações e arbitrariedades; e) à efetiva 
prevenção e reparação por danos patrimoniais e extra-patrimoniais causados ao consumidor e à 
sanção dos responsáveis; f) à educação para o consumo e ao fomento no MERCOSUL do 
desenvolvimento de entidades que tenham por objetivo a defesa do consumidor; g) à informação 
suficiente, clara e veraz; h) à proteção contra a publicidade não permitida, conforme a legislação 
vigente em cada Estado Parte, de produtos e serviços; i) à proteção contra práticas abusivas e 
métodos coercitivos ou desleais; j) à proteção contra cláusulas contratuais abusivas, conforme a 
legislação vigente em cada Estado Parte; k) à facilitação do acesso aos órgãos judiciais e 
administrativos e a meios alternativos de solução de conflitos, mediante procedimentos ágeis e 
eficazes, para a proteção dos interesses individuais e difusos dos consumidores.”  
202 MARQUES, Cláudia Lima. 2004, p. 413. 
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esses problemas a inexistência na legislação interna de direito internacional 

privado dos países do continente americano e, em especial, da América do Sul, de 

normas específicas sobre a proteção do consumidor.203 

A despeito desses problemas, no âmbito do Mercosul podem ser 

identificados dois tipos de normas protetoras do consumidor. A exemplo da União 

Européia, existem normas que apenas de maneira indireta protegem o consumidor, 

não revelando uma preocupação precípua do Mercosul com a essa proteção. Além 

dessas normas, existe a constituição de um “Protocolo Comum de Defesa do 

Consumidor” – já superado por tentativas posteriores de harmonização legislativa–, 

elaborado pelo Comitê Técnico (CT)7, integrante da Comissão de Comércio do 

Mercosul.  

Cláudia Lima critica a decisão do Conselho de Ministros de transferir 

para a Comissão de Comércio a competência legislativa dos parlamentos dos 

países membros do Mercosul sobre o direito do consumidor, justificando a inclusão 

do tema como normas de matéria comercial já existentes, e não como tema do 

direito civil e do direito constitucional. Segundo ela, a extensão dessa competência 

a todos os aspectos do direito do consumidor seria inconstitucional.204   

A posição do Brasil em relação a proteção do consumidor mudaria 

significativamente caso o Projeto de Lei n°. 4.906, de 2001 (PLS n°. 672, de 1999), 

que tramita no Congresso Nacional, fosse aprovado, fato que talvez não aconteça. 

Convém ressaltar que vários substitutivos foram apresentados ao Projeto de Lei n° 

672, de 1999, originado no Senado Federal, projeto esse que na Câmara dos 

                                            
203 Chile, Equador, Peru, México, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, entre outros, não 
possuíam até 1999 normas de direito internacional privado protetoras do consumidor. MARQUES, 
Cláudia Lima. 2004, p. 333. 
204 MARQUES, Cláudia Lima. 2004, p. 414. 
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Deputados recebeu o n° 4.906. O Projeto de Lei do Senado tomou como base a 

Lei Modelo da UNCITRAL/CNUDCI, adotando quase que integralmente as suas 

disposições, e versava apenas sobre o comércio eletrônico.  

Na Câmara dos Deputados, os vários substitutivos apresentados 

adicionaram ao texto original disposições sobre a validade jurídica do documento 

eletrônico e da assinatura digital, a certificação digital, além de instituir normas para 

as transações de comércio eletrônico.  O artigo 30 do Projeto determina a 

aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à contratação 

eletrônica: 

Art. 30 Aplicam-se ao comércio eletrônico as normas de defesa e 
proteção do consumidor vigentes no País. 

Art. 31 A oferta de bens, serviços ou informações por meio eletrônico 
deve ser realizada em ambiente seguro, devidamente certificado, e 
deve conter claras e inequívocas informações sobre: 

I – nome ou razão social do ofertante; 

II – número de inscrição do ofertante no respectivo cadastro geral do 
Ministério da Fazenda e, em se tratando de serviço sujeito a regime 
de profissão regulamentada, o número de inscrição no órgão 
fiscalizador ou regulamentador; 

III – domicílio ou sede do ofertante; 

IV – identificação e sede do provedor de serviços de armazenamento 
de dados; 

V – número de telefone e endereço eletrônico para contato com o 
ofertante, bem como instruções precisas para o exercício do direito 
de arrependimento; 

VI – tratamento e armazenamento, pelo ofertante, do contrato ou das 
informações fornecidas pelo destinatário da oferta; 

VII – instruções para arquivamento do contrato eletrônico pelo 
aceitante, bem como para sua recuperação em caso de necessidade; 
e 

VIII – sistemas de segurança empregados na operação. 
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Art. 32 Para o cumprimento dos procedimentos e prazos previstos na 
legislação de proteção e defesa do consumidor, os adquirentes de 
bens, serviços e informações por meio eletrônico poderão se utilizar 
da mesma via de comunicação adotada na contratação para efetivar 
notificações e intimações extra-judiciais. 

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, os ofertantes 
deverão, no próprio espaço que serviu para o oferecimento de bens, 
serviços e informações, colocar à disposição dos consumidores área 
específica, de fácil identificação, que permita o armazenamento das 
notificações ou intimações, com a respectiva data de envio, para 
efeito de comprovação. 

§ 2º O ofertante deverá transmitir uma resposta automática aos 
pedidos, mensagens, notificações e intimações que lhe forem 
enviados eletronicamente, comprovando o recebimento.205 

 

No âmbito do direito internacional privado convencionado, a proteção do 

consumidor materializa-se na Convenção de Viena sobre a Venda Internacional de 

Mercadorias, de 1980. Nesse caso, a materialização dá-se por via oblíqua, uma 

vez que a alínea “a” do artigo 2° da Convenção determina a sua não aplicação aos 

contratos de consumo:  

Art. 2. 

A presente convenção não regula as vendas: 

a) de mercadorias adquiridas para uso pessoal, familiar ou 
doméstico, a menos que o vendedor, em um momento qualquer 
antes da conclusão ou quando da conclusão do contrato, não 
soubesse ou não devesse saber que essas mercadorias eram 
adquiridas para tal finalidade.206 

 

                                            
205 BRASIL. Projeto de Lei n° 4.906, de 26 de setembro de 2001 (PLS n° 672, de 1999). Disponível 
em: <http://ce.mdic.gov.br/>. Acesso em: 16 jan. 2006. 
206 “Art. 2.  
La présente Convention ne régit pas les ventes:  
a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le 
vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su 
et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage;“ (Tradução 
nossa). ONU.Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises, concluída em Viena em 11 de abril de 1980. 
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Ter-se-ia ainda assim um sistema protetor do consumidor que o faz por 

exceção, excluindo do raio de abrangência da convenção as relações de consumo 

em função da dificuldade de se aplicar o texto convencional a tais relações.  Ao 

contrário da Convenção de Viena, a Convenção de Roma é aplicável aos contratos 

de consumo e adota uma regra de conflito protetora, observando a necessidade de 

resguardo do consumidor, vulnerável na relação negocial. O princípio da proteção 

do consumidor poderá impedir a aplicação de determinado direito estrangeiro 

escolhido pelas partes no contrato, caso as normas estrangeiras não contemplem 

o consumidor com o mesmo grau de amparo que lhe é conferido pelo ordenamento 

jurídico do país no qual tem a sua residência habitual.  

O artigo 5 da convenção207 não deixa dúvidas quanto a essa proteção e 

estabelece os critérios de incidência do texto convencional nas relações de 

consumo:  

                                            
207 “Article 5 : Contrats conclus par les consommateurs  
1. Le présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels 
ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme 
étranger à son activité professionnelle, ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle 
fourniture.  
2. Nonobstant les dispositions de l'article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir 
pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives 
de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle:  
-si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une 
publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du 
contrat, ou  
-si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur 
dans ce pays, ou  
-si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans 
un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le 
vendeur dans le but d'inciter le consommateur à conclure une vente.  
3. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, ces 
contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, s'ils sont 
intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article.  
4. Le présent article ne s'applique pas:  
a) au contrat de transport;  
b) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis 
exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.  
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, le présent article s'applique au contrat offrant pour un 
prix global des prestations combinées de transport et de logement.“ (Tradução nossa.) CEE. 
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Artigo 5: Contratos concluídos pelos consumidores  

1. O presente artigo é aplicável aos contratos que têm por objeto o 
fornecimento de bens móveis corpóreos ou de serviços a uma 
pessoa, o consumidor, para um uso que pode ser considerado como 
estranho à sua atividade profissional, bem como os contratos 
destinados ao financiamento de tal fornecimento. 

 2. Não obstante as disposições do artigo 3, a escolha pelas partes 
da lei aplicável não pode ter por resultado privar o consumidor da 
proteção que lhe asseguram as disposições imperativas da lei do 
país no qual tem a sua residência habitual:- se a conclusão do 
contrato for precedida neste país de uma proposta especialmente 
feita ou uma publicidade, e se o consumidor realizar neste país os 
atos necessários para a conclusão do contrato, ou 

- se o co-contratante do consumidor ou o seu representante receber 
o pedido do consumidor neste país, ou 

- se o contrato é uma venda de mercadorias e o consumidor tenha se 
deslocado desse país a um país estrangeiro e ali efetuado o pedido, 
na condição de que a viagem tenha sido organizada pelo vendedor 
com o objetivo de incitar o consumidor a concluir uma venda.  

3. Não obstante as disposições do artigo 4 e na falta de escolha 
exercida em conformidade com o artigo 3, estes contratos são 
regidos pela lei do país no qual o consumidor tem a sua residência 
habitual, se intervierem nas circunstâncias descritas no parágrafo 2 
do presente artigo.  

4. O presente artigo não é aplicável:  

a) ao contrato de transporte;  

b) ao contrato de fornecimento de serviços quando os serviços 
devidos ao consumidor devem ser fornecidos exclusivamente num 
país diferente daquele no qual tem a sua residência habitual.  

5. Não obstante as disposições do parágrafo 4, o presente artigo é 
aplicável ao contrato que oferece por um preço global prestações 
combinadas de transporte e de alojamento.  

 

Como se observa, o artigo 5.2. da convenção não impede a escolha do 

direito aplicável à relação contratual, mas veda expressamente a possibilidade de 

escolha de uma lei que se contraponha às disposições de caráter imperativo do 

                                                                                                                                        
Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Rome, le 19 juin 1980 
(80/934/CEE). Journal officiel de la CEE n° L 266 du 09/10/1980. 
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ordenamento jurídico do local no qual o consumidor tem a sua residência habitual. 

A convenção poderia ter excluído qualquer possibilidade de escolha da lei 

aplicável, em observância da incidência de uma norma imperativa do foro, 

protetora do consumidor, mas não o fez. E, não o fazendo, agiu acertadamente. 

Tratando-se de contrato de consumo, o texto convencional não determina a 

aplicação de uma regra material específica, mas limita a esfera de atuação das 

vontades dos contratantes, submetendo-os à observância das normas que 

objetivam proteger o consumidor. A condição para que isso ocorra repousa no 

vínculo que terá a relação contratual com o ordenamento jurídico do local de 

residência do consumidor. Para tanto, três são as hipóteses previstas no texto da 

convenção.  

A primeira dessas hipóteses considera o fato de o consumidor receber a 

proposta de contratação no local de sua residência e ter ali realizado os atos 

necessários à conclusão do contrato. Na segunda hipótese, o fornecedor ou seu 

representante recebeu a demanda do consumidor no país de residência deste. Na 

terceira hipótese, o contrato não terá um vínculo direto com o local de residência 

do consumidor, em razão do fato de ter este realizado a compra noutro país, 

deslocando-se em virtude do convite efetuado pelo vendedor, que com isso o 

incitara a celebrar o contrato. A proteção emana nesse caso da necessidade de se 

evitar as práticas fraudulentas e a submissão involuntária do contrato a um 

determinado direito estrangeiro, nesse caso à lei mais favorável ao vendedor, em 

detrimento da proteção do consumidor. Apenas nessas três hipóteses serão 

aplicadas as regras do artigo 5 da convenção. Se por acaso o consumidor desloca-

se para o exterior e ali efetua uma compra, a Convenção de Roma não se aplica a 
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esse tipo de relação contratual, uma vez que não apresenta vínculos mais estreitos 

com o ordenamento jurídico do consumidor.  

Desta forma, como a relação contratual constituiu-se no exterior e não 

apresenta vínculos com o ordenamento jurídico do foro no qual é apreciada, a 

noção de ordem pública como fator de limitação à aplicação do direito estrangeiro 

não incidiria nesse caso. A exceção de ordem pública apenas seria aplicada caso o 

contrato tivesse sido celebrado no ordenamento jurídico do foro, atuando assim de 

maneira plena. Nesse casos, entretanto, o princípio da ordem pública de 

proximidade poderá ser utilizado como um importante instrumento para que se 

busque a solução mais justa. 

 

4.2.2 Conexões: a ordem pública de proximidade. 

 

Um dos maiores problemas das relações de consumo internacionais 

consiste nas dificuldades enfrentadas pelo consumidor para a obtenção de 

informações confiáveis sobre os produtos e serviços adquiridos. Tais informações 

dependem do grau de proteção que o ordenamento jurídico aplicável à relação 

contratual de consumo assegura àqueles que estão numa posição de 

vulnerabilidade, obrigando o fornecedor a respeitar os deveres de transparência e 

de boa-fé na conclusão da relação contratual. Nesse contexto, a aplicação da lei 

que confira um grau maior de proteção para o consumidor torna-se uma garantia 

da segurança e da estabilidade da relação negocial.  

A delimitação de regras de conexão para os contratos internacionais de 

consumo e, em especial, a adoção da autonomia da vontade como elemento de 
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conexão, esbarram em inúmeros obstáculos doutrinários, legislativos e 

jurisprudenciais. As discussões teóricas aqui apresentadas apenas revelam uma 

parcela mínima das inúmeras divergências doutrinárias que campeiam no 

tratamento destas questões. De todo modo, a proteção do consumidor, seja nas 

relações contratuais firmadas no ciberespaço, seja nos contratos entre presentes 

ou ausentes firmados no “mundo real”, constitui-se numa preocupação crescente 

tanto dos consumeristas quanto dos internacionalistas.  

A proteção do consumidor encontra fundamento na ordem jurídica local, 

com a aplicação de normas imperativas, que afastam a incidência das regras de 

direito internacional privado, ou ainda com a aplicação da noção de ordem pública 

interna, o que afastaria a aplicação de um determinado direito estrangeiro, por 

considerar o juiz que suas regras seriam atentatórias aos fundamentos morais, 

políticos e sociais do ordenamento jurídico do foro. Mas o que fazer, no entanto, 

quando a relação contratual houver sido firmada no exterior, e a apreciação do 

contrato estiver submetida ao método conflitual clássico do direito internacional 

privado, excluindo-se a incidência de alguma norma imperativa ou de ordem 

pública do foro?  A solução encontrada pela doutrina, e aplicada recentemente em 

decisões proferidas pela Corte de Cassação francesa208, tem sido a utilização do 

conceito de ordem pública de proximidade.  

                                            
208 “00-15.789 Arrêt n° 01352 du 24 Septembre 2002 Cour de cassation - Première chambre civile 
Rejet  
Demandeur(s) à la cassation : Epoux X...  
Défendeur(s) à la cassation : Procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Nanterre 
CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage - Bigamie - Union contractée à l'étranger - Validité en 
France - Condition. 
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 170, alinéa 1, du Code civil, une cour d'appel décide 
exactement que, si le mariage contracté à l'étranger en état de bigamie pour l'un ou les deux époux 
n'est pas obligatoirement nul en France, c'est à la condition que les lois nationales de chacun d'eux 
autorisent la bigamie, ayant constaté que la femme était française depuis 1985 et se trouvait donc 
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A ordem pública do foro ou a existência de uma norma imperativa 

constituem motivos idôneos para atrair a lei que irá reger o contrato. Com efeito, 

não obstante essa lei não guarde, eventualmente, vínculos mais estreitos com a 

avença, a sua aplicação justifica-se em função de uma “certa” proximidade com a 

relação negocial, que embora não seja a mais intensa ao menos será a mais 

adequada, dadas as circunstâncias do caso. O próprio conceito de ordem pública, 

tão importante para o direito internacional privado, admite uma adjetivação, 

denominando-se nesses casos ordem pública de proximidade.209         

A teoria da ordem pública de proximidade flexibiliza a noção de ordem 

pública, ao tempo em que permite a não aplicação do direito estrangeiro quando 

este se apresentar contrário à ordem pública do foro, nos casos em que a relação 

jurídica não tiver sido criada na jurisdição na qual está sendo julgada.  Apesar de o 

caso concreto guardar conexão maior com o ordenamento jurídico estrangeiro, 

poderá o juiz atrair a lei aplicável para o seu próprio ordenamento jurídico, 

afastando a lei estrangeira sob o argumento de que a existência de vínculos com a 

ordem jurídica local atrairia a solução para a lei do foro.  

A ordem pública de proximidade torna-se assim uma resposta à noção 

de ordem pública atenuada, que permitiria a aplicação do direito estrangeiro, ainda 

que contrário à ordem pública do foro, por considerar que a relação jurídica 

                                                                                                                                        
soumise aux dispositions de l'article 147 du même Code qui édictent un empêchement au mariage 
justement qualifié de bilatéral et absolu, et a légalement justifié sa décision de dire sans effet en 
France le mariage contracté au Caire par cette française avec un libanais dans les liens d'une 
précédente union et devenu, depuis cette dernière, musulman sunnite.“ FRANÇA. Cour de Cassation. 
Première chambre civile. Arrêt n° 01352, 24 Set. 2002. Disponível em : 
<http://www.courdecassation.fr/_arrets/arrets.htm> Acesso em: 10 jan. 2006. 
209 BALLARINO, Tito e ROMANO, Gian Paolo. 2005, p. 45. Consulte-se ainda : COURBE, Patrick. 
L’ordre public de proximité. In : (Collectif).  Le droit international privé : esprit et méthodes 
(Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde). Paris: Dalloz-Sirey, 2005, p. 227-239. JACQUET, Jean-
Michel. La fonction supranationale de la règle de conflit de lois. In :  Recueil des cours, Vol. 292,  
Den Haag, 2001, p. 147-248. 
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constituída no exterior não apresentaria pontos de contatos capazes de justificar a 

evicção do direito estrangeiro. Ora, a atenuação da ordem pública legitimaria, por 

exemplo, o reconhecimento da bigamia nas relações matrimoniais inteiramente 

firmadas no exterior, cujos efeitos não se produziriam no âmbito do ordenamento 

jurídico local.  

A utilização da regra de conflito nem sempre significará que o caso 

possui vínculos com o ordenamento jurídico do foro, uma vez que a escolha da 

jurisdição não necessariamente pressupõe a existência de vínculos significativos 

com a ordem jurídica local. A simples indicação do direito estrangeiro pelas normas 

de direito internacional privado constitui um indicativo dessa ausência de conexão, 

uma vez que a lei do foro não mostrou interesse pelo caso. Tal fato justificaria a 

atenuação da ordem pública, afastando-se a aplicação das normas jurídicas do 

foro.  

No entanto, nem sempre essa atenuação da noção de ordem pública 

poderá ser aplicada. Como bem afirma Partick Courbe:  

A correlação entre o espaço (o que é estrangeiro e distante) e o 
tempo (o que é estrangeiro apenas se tornará acessível se se 
introduzir o tempo), justificava a ordem pública atenuada. 
Atualmente, a facilidade dos deslocamentos confere aos indivíduos 
‘uma quase ubiqüidade’. De tal sorte que o nascimento no exterior de 
uma situação jurídica não permite mais a presunção de que, no 
momento de sua criação, existiam poucos vínculos com a ordem 
jurídica francesa. [...] Daí a necessidade de se recorrer à ordem 
pública de proximidade, aplicável qualquer que seja o lugar de 
criação da relação privada, desde que esta apresente vínculos 
estreitos com o foro.210   

                                            
210 “La correlation entre l’espace (ce qui est étranger et loin) et le temps (ce qui est étranger n’est 
accessible qu’en y mettant le temps) justifiait l’ordre public attenué. Aujourd’hui, la facilité acteulle des 
déplacements confère aux individus ‘une quasi-ubiquité’. De telle sorte que la naissance à l’étranger 
d’une situation juridique ne permet plus de présumer qu’elle n’avait à l’époque  de sa création que peu 
de liens avec l’ordre juridique français. [...] D’où la necessite de recourrir à l’ordre public de proximité, 
qui peut jouer quel que soit le lieu de création de la relation privé, dès lors qu’elle présente des liens 
étroits avec le for.“ (Tradução nossa). COURBE, Patrick. 2005, p. 236.  
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A simples exclusão da ordem pública plena, em nome da ordem pública 

atenuada, cede espaço para a aplicação da ordem pública de proximidade. 

Embora tenha sido mais comumente utilizada pelos tribunais franceses nas 

questões do direito de família, nada impede que o princípio seja aplicável às 

relações de consumo internacionais. Neste caso, a proteção do consumidor estaria 

assegurada mesmo nos casos em que este contrata no exterior, retornando 

posteriormente ao seu domicílio.  

A contratação no exterior não elidiria a aplicação da ordem jurídica do 

domicílio do consumidor, do local de sua residência habitual ou do país do qual é 

nacional, embora o critério de nacionalidade possa suscitar problemas, como a 

aplicação da lei nacional do consumidor estrangeiro sem que este mantenha 

vínculos significativos com o país do qual é nacional. A ordem pública de 

proximidade atuaria assim em benefício do consumidor que contrata no exterior e, 

por extensão, poderia atuar em benefício do consumidor que contrata em rede, 

possibilitando a aplicação da lei que lhe seja mais favorável e que lhe confira um 

grau mais acentuado de proteção. A materialização dessa proteção nos contratos 

eletrônicos e os problemas da contratação em rede serão analisados no próximo 

capítulo. 
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5. CONTRATOS ELETRÔNICOS: NOVAS TECNOLOGIAS, 
VELHOS PARADIGMAS. 

 

 

 

“O governo tem um papel importante na 
fronteira eletrônica.  

Ao contrário de algumas reivindicações, o 
ciberespaço não é formalmente um lugar ou a 
jurisdição separada da terra. Os governos 
deveriam respeitar as regras que surgiram no 
ciberespaço, eles não deveriam abafar esse 
mundo novo com regulamentos ineficientes 
ou censura; é tolo dizer que o público não 
tem nenhuma soberania em relação ao que 
um cidadão errante ou uma corporação 
fraudulenta fazem on-line. Como 
representantes das pessoas e guardião de 
valores democráticos, o Estado tem o direito 
e a responsabilidade de ajudar a integrar o 
ciberespaço à sociedade convencional. As 
inovações tecnológicas e as questões de 
privacidade, por exemplo, são muito 
importantes para serem regidas apenas pelas 
forças do mercado. As empresas de software 
têm pouco interesse em preservar padrões 
abertos que são essenciais para que uma 
rede interativa funcione. Os mercados 
encorajam a inovação, mas eles não 
necessariamente asseguram o interesse 
público.”  

(Principles of technorealism).211 

 

 

                                            
211 “Government has an important role to play on the electronic frontier. 
Contrary to some claims, cyberspace is not formally a place or jurisdiction separate from Earth. While 
governments should respect the rules and customs that have arisen in cyberspace, and should not 
stifle this new world with inefficient regulation or censorship, it is foolish to say that the public has no 
sovereignty over what an errant citizen or fraudulent corporation does online. As the representative of 
the people and the guardian of democratic values, the state has the right and responsibility to help 
integrate cyberspace and conventional society. Technology standards and privacy issues, for 
example, are too important to be entrusted to the marketplace alone. Competing software firms have 
little interest in preserving the open standards that are essential to a fully functioning interactive 
network. Markets encourage innovation, but they do not necessarily insure the public interest.”  
Principles of Technorealism. Disponível  em: <http://www.technorealism.org>. Acesso em: 12 dez. 
2005. Consulte-se o texto traduzido em : LEMOS, André. Cibercultura. Porto alegre: Sulina, 2002, p. 
271. 
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A característica fundamental do ciberespaço consiste na 

desmaterialização, ou seja, no processo pelo qual a manipulação de papel é 

suprimida. Sylvette Guillemard prefere a expressão ausência de tangibilidade à 

desmaterialização. Essa intangibilidade propicia uma velocidade maior na troca de 

dados e informações, elimina os intermediários e a necessidade de se formar 

estoques, além de diminuir os custos dos produtos.  

A natureza do comércio no ciberespaço irá depender, desta forma, do 

seu modo de execução. Nem sempre a doutrina tem se esmerado em efetuar uma 

diferenciação nítida entre os diversos negócios jurídicos contratuais que se 

efetuam na rede. Alguns desses negócios têm por objeto a compra e venda de 

bens materiais. Nesse sentido, o computador e a Internet tornam-se um veículo 

para a contratação, uma vez que a execução da obrigação far-se-á no “mundo 

real”. Outros contratos, contudo, apresentam características eminentemente 

virtuais, como o download de programas, a compra de arquivos de mídia, o 

fornecimento de serviços online. Nestes, o ciberespaço funciona como o ambiente 

da contratação, desvinculando-a de um determinado território.  

Observe-se que a Internet e a world wide web, uma aplicação da 

Internet que combina hipertexto e multimídia, são apenas um dos ambientes 

possíveis para a contratação eletrônica. A utilização da aplicação hipermídia ajudou 

a popularizar a Internet, transformando-a hoje na mais importante rede de 

transmissão de dados e difusão de informação do planeta.212 A contratação 

                                            
212 Érico Guizo fornece, de maneira didática, os conceitos de Internet e de World Wide Web.  
“Internet: Rede de computadores que interliga milhões de pessoas em mais de cem países. A rede 
que originou a Internet foi a Arpanet, desenvolvida no meio acadêmico e financiada pelo governo 
norte-americano. A Internet é uma rede distribuída, ou seja, não existe um nó central que controle os 
demais nós, todos são igualmente importantes. Além disso, os nós se comunicam por diversos 
caminhos. Se um nó encontra-se fora de operação, a comunicação é feita por rotas alternativas – 
eventualmente passando por outros nós. Essa característica da rede é chamada de redundância 
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eletrônica e o comércio eletrônico, em razão disso, tiveram as suas possibilidades 

de crescimento ampliadas em escala exponencial. Por essa razão, alguns autores 

preferem a utilização da palavra “cibercontrato” para representar os contratos 

eletrônicos firmados na Internet, no ciberespaço. Os cibercontratos seriam uma 

espécie do gênero contratos eletrônicos. No entanto, algumas expressões 

consagram-se pelo uso. “Contrato eletrônico” tornou-se, em especial na doutrina 

brasileira, a expressão comumente utilizada para denominar os contratos firmados 

na Internet.  

Para que se evitem confusões terminológicas, principalmente em um 

ramo do conhecimento no qual os neologismos e os estrangeirismos existem em 

profusão, convém seguir a doutrina dominante, adotando-se a expressão contratos 

eletrônicos. De igual modo, a referência ao ciberespaço e à Internet delimita o 

campo de análise, uma vez que a difusão da Internet torna-a, como já dito, o 

principal ambiente para a contratação em rede ou contratação eletrônica. 

                                                                                                                                        
(pois há caminhos redundantes). A Internet é uma rede que usa comutação de pacotes e protocolo 
TCP/IP. O TCP/IP – criado por Robert Kahn e Vinton Cerf – é um dos "segredos" do sucesso da 
Internet. Ele permitiu que diferentes tipos de sistemas pudessem trocar dados, independentemente 
do hardware e software que utilizassem. A Internet oferece uma série de aplicações, como correio 
eletrônico, transferência de arquivos, grupos de discussão, acesso remoto a computadores, bate-
papos, entre outros.” 
“A World Wide Web foi criada em 1991 no CERN (Laboratório Europeu de Física de Partículas) 
[http://www.cern.ch], na Suíça, pelo físico Tim Berners-Lee. O termo World Wide Web pode ser 
entendido como "teia de alcance mundial". A World Wide Web, também conhecida como WWW, W3 
ou Web, é uma aplicação da Internet que combina hipertexto e multimídia. Por isso, diz-se que ela é 
uma aplicação hipermídia. Texto, imagens, animações, som, vídeo e até cenários tridimensionais são 
exibidos em "páginas", chamadas de "páginas Web". Clicando-se com o mouse numa palavra ou 
numa imagem de uma página, vai-se para outro texto em outra página. Essas palavras ou imagens 
que fazem as ligações entre as páginas são chamadas de links (ou hyperlinks). O hipertexto, 
portanto, interliga milhares de páginas Web através de links. A Web pode ser definida, pois, como 
uma vasta coleção de páginas interligadas por hipertexto que utiliza os mais diversos recursos de 
multimídia. A Web é um sistema distribuído de informação – os dados não estão guardados num 
computador central, mas espalhados em servidores em todo o mundo. Para funcionar, a Web faz uso 
do protocolo HTTP e boa parte de seus documentos são páginas HTML.”   
GUIZO, Érico.  Internet: o que é, o que oferece, como conectar-se. Disponível em: 
<http://www.atica.com.br/internet/glossario_c.htm> Acesso em: 15 jan. 2005.  
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As discussões a respeito da Internet e das relações jurídicas nela 

firmadas, contudo, oscilam entre duas perspectivas de análise que seriam, à 

primeira vista, excludentes: a primeira delas consagra uma atitude intelectual de 

absoluto entusiasmo com o desenvolvimento tecnológico dos meios de informação. 

A Internet é encarada como um espaço democrático, no qual a sociedade poderia 

expor livremente suas opiniões, sem que as barreiras político-ideológicas 

obstassem essa liberdade de manifestação. Sob essa perspectiva, qualquer 

tentativa de normatização e regulamentação das ações dos indivíduos na rede 

deveria ser de imediato rechaçada, uma vez que se constituiria numa ameaça à 

possibilidade de reafirmação da participação política proporcionada pela rede 

mundial de computadores. 

A segunda perspectiva de análise caminha em sentido contrário à 

primeira, fundando-se noutro eixo paradigmático: a Internet e, por extensão, os 

meios de difusão de informação em escala planetária, constituem um espaço 

anárquico de veiculação de idéias, gostos, costumes, nem sempre em consonância 

com as especificidades culturais de cada sociedade, constituindo-se numa ameaça 

à identidade cultural, em benefício de uma cultura padronizada e homogeneizada. 

O ambiente virtual consiste assim num ambiente autônomo e 

independente cujo acesso se faz pela rede de computadores. Embora seja hoje 

ponto pacífico a necessidade de regulamentação jurídica do ciberespaço, esta 

normatização deveria estar acompanhada de uma modificação das categorias 

conceituais a serem utilizadas pelo direito, como afirma Ricardo Luiz Lorenzetti: 
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Tal mudança dos pressupostos leva a pensar que o mesmo deveria 
ocorrer no Direito, com novas ferramentas e novos conceitos. Até 
agora o fenômeno não se produziu, visto que a “Cyberlaw” é 
submetida a exame mediante as categorias conceituais do direito 
comum e seus conflitos são similares: regulamentação ou 
flexibilização, proteção da propriedade, do consumidor, da 
privacidade. As categorias analíticas e metodológicas procedem por 
analogia e apesar do fascínio em nós produzido pelos novos termos, 
nós os examinamos mediante uma assimilação dos fenômenos 
conhecidos.213 

 

 Esse novo espaço, virtual, que se caracteriza por sua maleabilidade e 

intangibilidade, carece de uma disciplina jurídica efetiva que coíba os abusos e 

estabeleça patamares ao menos aceitáveis de convivência entre os que trafegam 

na rede mundial de computadores. Os problemas suscitados pela contratação na 

rede serão apresentados a seguir. 

 

5.1. Os problemas da contratação no ciberespaço: virtualização 

e atualização. 

 

O computador torna-se o veículo que permite ao cibernauta navegar 

pela rede mundial de computadores, estabelecer relações jurídicas, firmar 

contratos. Embora se processem em um ambiente virtual, tais contratos podem 

apresentar um conteúdo tangível, palpável, quando materializados no “mundo real”. 

Como já explicitado no primeiro capítulo deste trabalho, essa passagem do “real” 

para o “virtual”, ou como prefere Pierre Lévy, do “atual” para o “virtual”, acarreta 

                                            
213LORENZETTI, Ricardo Luiz. Informática, cyberlaw, e-commerce. In: LUCCA, Newton de; SIMÃO 
FILHO, Adalberto (Coord).  Direito e Internet: aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: Edipro, 2001, 
p. 422.  



 
 
 

 

238 

uma série de problemas para a contratação em rede, em especial para as relações 

de consumo. 

Não se pode desconsiderar que a simples transposição das regras do 

direito privado para os contratos firmados no ciberespaço não atende às 

especificidades que a contratação em rede suscita. Os contratos eletrônicos 

necessitam de uma regulamentação própria, e essa regulamentação só poderá ser 

fornecida se se considerar o caráter efetivamente transnacional de tais contratos. 

Por outro lado, não se poderá também desconsiderar que um número cada vez 

maior de contratos de consumo tem sido firmado na rede mundial de 

computadores, o que impõe a necessidade de constituição de um sistema de 

proteção daqueles que estão em situação de vulnerabilidade na relação contratual: 

os consumidores. 

   Ao contrário do que defendem alguns doutrinadores, para os quais as 

relações jurídicas firmadas no ciberespaço não deveriam submeter-se às regras 

jurídicas do mundo físico, não se pretende aqui adotar uma postura tão extremada. 

Tampouco se pretende defender a simples transposição dessas regras para as 

relações jurídicas virtuais. Num e noutro caso, as soluções seriam insatisfatórias. 

Nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Alguns parâmetros devem ser 

estabelecidos. A proteção do consumidor, a manutenção da confiança na relação 

contratual, o respeito aos deveres de boa-fé e de informação são princípios que 

devem ser necessariamente observados na contratação eletrônica. Tais princípios 

dependem da escolha da lei capaz de conferir o maior grau de proteção possível 

para o consumidor vulnerável. A autonomia da vontade e, na ausência de lei 

escolhida pelos contratantes, a noção de ordem pública de proximidade, 

desempenham um papel preponderante nesse sistema de proteção.  
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A adesividade dos contratos eletrônicos de consumo possibilita a 

fixação unilateral da lei que lhe será aplicável. Não é incomum nos contratos 

interativos, firmados com empresas cuja sede está fixada no exterior, a inclusão de 

cláusula de escolha de lei nas condições gerais da contratação. Nesses casos as 

leis escolhidas são quase sempre as leis do país no qual a empresa fornecedora 

tem a sua sede. Além da determinação da lei aplicável, tais contratos trazem ainda 

cláusula de eleição de foro, a jurisdição estrangeira, obviamente, quase sempre 

privando o consumidor, por determinação contratual, de buscar a jurisdição que lhe 

seja mais acessível. É evidente que no caso específico da escolha da jurisdição tais 

cláusulas contratuais são manifestamente abusivas. Fenômeno idêntico poderá 

ocorrer em relação à escolha da lei aplicável. Se tal lei não fornecer um sistema de 

proteção suficientemente eficaz para o consumidor, deve-se afastar o exercício da 

autonomia da vontade, ou da liberdade contratual, para que seja aplicada à relação 

eletrônica de consumo a lei mais favorável ao consumidor. 

Estas constatações não são aceitas de maneira uniforme pela doutrina. 

Embora se admita que nos contratos de consumo ditos tradicionais o princípio da 

proteção do consumidor deve ser obrigatoriamente observado, há quem defenda a 

não aplicação desse princípio à contratação eletrônica, ou pelo menos que tal 

princípio deveria ser relativizado, levando em conta o fato de que a vulnerabilidade 

do consumidor em relação ao fornecedor, profissional, não se estabelece nos 

mesmos moldes das relações contratuais tradicionais. Por tais razões, ou seja, 

pelas especificidades da contratação eletrônica, Sylvette Guillemard pergunta-se 

se de fato existiria um ciberconsumidor. Por tais razões ela conclui que o 

ciberconsumidor não existe. Pelas mesmas razões, deve-se discordar dessa 
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posição, alterando-se apenas o enfoque de análise das relações de consumo na 

rede. 

 

5.1.1 O ciberconsumidor é real? 

 

A idéia de que o ciberconsumidor não existe decorre de uma equivocada 

constatação. Nas relações eletrônicas de consumo, o consumidor não estaria em 

situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Sylvette Guillemard214 

entende que a própria utilização da expressão ciberconsumidor constituiria um 

“barbarismo jurídico”. Se se considera que o ciberespaço é um lugar, a expressão 

ciberconsumidor define o consumidor em função da localização, ciberespacial, da 

relação contratual, o que soaria impróprio, uma vez que as regras jurídicas 

qualificam as relações jurídicas e não os indivíduos. Fala-se de contratos 

internacionais, de adoção internacional, de sucessão internacional, mas não há 

referência a contratante, adotado ou herdeiro internacionais.  Se o ciberespaço é, 

por outro lado, qualificado como um meio de comunicação, o ciberconsumidor seria 

definido em função do meio utilizado para a contratação. Não entanto, não existe o 

contratante epistolar ou telefônico, soando imprópria a referência a 

ciberconsumidor.  

Essa imprecisão terminológica não impede a utilização da expressão 

ciberconsumidor. Pode-se mesmo utilizá-la, a despeito das restrições efetuadas, 

para diferençar o consumidor que firma contratos eletrônicos do consumidor 

                                            
214 GUILLEMARD, Sylvette. Le droit international privé face au contrat de vente cyberspatial. 
Disponível em: <http://www.theses.ulaval.ca/2003/20565/20565.html>. Acesso em: 13 jan. 2004. 
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tradicional. Na Internet, a situação de vulnerabilidade do consumidor é 

potencializada. Jamais se poderia considerar a possibilidade de mitigação da 

vulnerabilidade do consumidor por ter este contratado em rede. Para os que 

defendem essa teoria, a facilidade de acesso do consumidor às informações sobre 

os produtos adquiridos na Internet não o tornariam vulnerável em relação aos 

fornecedores.  

Em pesquisa215 realizada pelo Centre Régional d’Observation du 

Commerce, de l’Industrie et des Services, da Chambre de Commerce de Paris, 

constatou-se que o internauta consumidor não se constituiria no consumidor médio 

francês, razoavelmente informado, mas seria um indivíduo capaz de verificar com 

facilidade as condições da contratação em rede, bem como aceder às informações 

necessárias para firmar o contrato eletrônico com segurança. Perfil semelhante foi 

traçado no Brasil pela Pesquisa Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC) Domicílios – IPSOS, realizada nos meses de agosto e setembro de 2005, e 

pelo Painel IBOPE//NetRatings.216 Observa-se nos resultados apresentados que 

tanto na França quanto no Brasil as características do perfil dos internautas não 

diferem muito. Normalmente os usuários que acessam a rede mundial de 

computadores são pessoas com bom nível de escolaridade e de informação. No 

Brasil, em razão do baixo índice de escolaridade da maior parte da população e da 

relação existente entre o nível de renda e o acesso a computadores – o que gera a 

denominada exclusão digital –, as discrepâncias são ainda mais nítidas. A maior 

quantidade de acessos à rede no segundo e no terceiro trimestres de 2005, em 

                                            
215 FRANCE. CROCIS. Le commerce electronique et la grande distribution em Île de 
France:l’essor des cybermarchés. Novembre, 2001. Disponível em: 
<http://www.crocis.ccip.fr/publication/publications_chaiers.htm>.  Acesso em 14 jan. 2006. 
216 Disponível em: <http://www.nic.br/indicadores/usuarios/index.htm>. Acesso em 14 jan. 2006. 
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média 90% do universo pesquisado, foi efetuada por usuários que têm o curso 

superior completo como escolaridade mínima.217 

É evidente que em tais casos o usuário possui meios para informar-se e 

buscar na própria Internet os dados necessários sobre o negócio jurídico que irá 

firmar. Com efeito, a rede apresenta uma infinidade de ofertas para o consumidor e 

este normalmente não efetua a compra por impulso. Alguns sites oferecem 

informações suficientes sobre o produto e o internauta tem condições de ler essas 

informações antes de concluir o contrato. Os sistemas de buscas na rede, a 

comparação de preços online e até mesmo a indicação dos índices de satisfação 

dos consumidores, não apenas sobre o produto adquirido como também sobre a 

idoneidade do vendedor, estão à disposição do consumidor. Basta para tanto que 

                                            
217 Disponível em: <http://www.nic.br/indicadores/usuarios/index.htm>. Acesso em 14 jan. 2006. 
 
PERFIL DO INTERNAUTA E ATIVIDADES REALIZADAS 
Pessoas com 16 anos ou mais, com acesso de qualquer local*  

Fonte: GNETT - IBOPE//NetRatings 

Usuários 2º Tri. 2005  3 º Tri. 2005  

Masculino 58% 57% 
Sexo 

Feminino 46% 46% 

De 16 a 24 anos 74% 75% 

De 25 a 34 anos 56% 57% 

De 35 a 39 anos 51% 52% 

De 50 a 64 anos 33% 31% 

Faixa etária  

Acima de 65 anos 14% 14% 

Até 2º grau completo  27% 29% 

Superior incompleto  62% 62% Escolaridade 

Superior completo / Pós 91% 90% 

Email 73% 73% 

Chat 32% 32% 

Mensag. Instantânea 42% 43% 

Conteúdo aúdio-visual 30% 30% 

Atividades** 

Ouviu rádio via Web 33% 33% 

Total   32 milhões 32,1 milhões 

* Percentuais sobre o total da população com 16 anos ou mais que mora em domicílios com linhas telefônicas 
Fixas  
** Percentuais sobre o total da população com 16 anos ou mais que mora em domicílios com linhas telefônicas  
fixas, e que utilizaram a rede nos últimos 6 meses  
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este tenha a necessária paciência para “garimpar” na rede essas informações. Tais 

circunstâncias de fato tornam a contratação eletrônica diversa da contratação 

tradicional. Mas o acesso do consumidor às informações não significa 

necessariamente que a sua vulnerabilidade tenha se esvaído. 

A confusão aparentemente efetuada por Sylvette Guillemard repousa na 

ausência de distinção entre hipossuficiência e vulnerabilidade. Ora, a verificação 

da hipossuficiência do consumidor apenas dirá respeito à necessidade ou não de 

inversão do ônus da prova, sendo portanto um dos aspectos da vulnerabilidade. A 

vulnerabilidade sempre existirá, dada a supremacia do fornecedor. O consumidor 

será técnica e economicamente vulnerável, correspondendo a vulnerabilidade 

técnica ao monopólio dos meios de produção por parte do fornecedor, uma vez ser 

este conhecedor não apenas da técnica de produção como também lhe cabe 

decidir quando, onde e o quê produzir. A hipossuficiência, por seu turno, 

corresponde a uma situação especial do consumidor, presumidamente vulnerável, 

que lhe impõe dificuldades ao litigar com os fornecedores, seja em razão da 

impossibilidade de produção de provas, seja em função do próprio acesso 

econômico ao judiciário. Como afirma Antônio Herman Benjamin, “a vulnerabilidade 

é um traço universal de todos os consumidores, ricos ou pobres, educadores ou 

ignorantes, crédulos ou espertos. Já a hipossuficiência é marca pessoal, limitada a 

alguns - até mesmo a uma coletividade - mas nunca a todos os consumidores”.218 

Não será o fato de o consumidor ter acesso a informações e ser dotado de elevado 

grau de instrução, o que lhe permite avaliar as condições da contratação, que lhe 

                                            
218 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 
Comentado pelos Autores do Anteprojeto. São Paulo: Forense Universitária, 2001, p. 325 
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retirará a vulnerabilidade. A hipossuficiência, talvez, observadas as circunstâncias 

nas quais é celebrado o contrato, mas jamais a vulnerabilidade.   

O ciberconsumidor é real. Tão real quanto as circunstâncias peculiares 

que envolvem a contratação em rede. O ciberconsumidor é vulnerável. E essa 

vulnerabilidade acentua-se diante da impossibilidade aparente de se determinar 

com clareza as regras jurídicas que são aplicadas à contratação na rede.  As 

especificidades dessa contratação serão a partir de agora analisadas. 

 

5.1.2 Contratos eletrônicos: uma classificação. 

 

O comércio eletrônico divide-se tradicionalmente em dois grandes 

ramos, o comércio B-to-B (business to business), efetuado entre empresas ou 

profissionais, e o comércio B-to-C (business to consumer), que se efetua entre o 

profissional fornecedor de produtos e serviços e o consumidor. A despeito desta 

distinção, e embora o comércio entre empresas movimente muito mais ativos 

financeiros219, a relação comercial de consumo tende a se constituir no principal 

tipo de comércio firmado na rede, em razão das facilidades que o ambiente virtual 

propicia para a oferta de produtos e serviços e a possibilidade que terão os 

profissionais de atingir mercados antes inalcançáveis pelas relações contratuais 

tradicionais.  

É importante ressaltar que a definição de comércio eletrônico não é 

efetuada pela Lei Modelo da UNCITRAL/CNUDCI (Comissão das Nações Unidas 

para o Direito Comercial Internacional). O Grupo de Trabalho encarregado da 
                                            
219 MARQUES, Cláudia Lima. 2004, p. 51. 
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redação da Lei Modelo preferiu efetuar uma definição mais abrangente de EDI ou 

Electronic Data Interchange, que “significa a troca estruturada de dados através de 

uma rede de dados qualquer”220, de maneira a abranger toda uma série de 

utilizações da EDI ligadas ao comércio eletrônico. O artigo 2 da Lei Modelo fornece 

as definições: 

 

Artigo 2. Definições. 

Para fins da presente lei: 

a) O termo ‘mensagem de dados’ designa a informação  criada, 
enviada, recebida ou conservada por meios eletrônicos ou óticos ou 
meios análogos, notadamente, mas não exclusivamente, a força de 
dados informatizados (EDI), as mensagens eletrônicas, o telégrafo, o 
telex e a telecópia; 

b) O termo ‘troca de dados informatizados (EDI)’ designa a 
transferência eletrônica de uma informação de computador a 
computador, utilizando uma norma convencionada para estruturar a 
informação.221  

  

                                            
220 Disponível em : <http://pt.wikipedia.org/wiki/EDI>. Acesso em: 16. jan. 2006.  
221 “Article 2. Définitions  
Aux fins de la présente loi :  
a) Le terme "message de données" désigne l'information créée, envoyée, reçue ou conservée par des 
moyens électroniques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non exclusivement, 
l'échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la 
télécopie;  
b) Le terme "échange de données informatisées (EDI)" désigne le transfert électronique d'une 
information d'ordinateur à ordinateur mettant en œuvre une norme convenue pour structurer 
l'information.“ (Tradução nossa). 
A Lei Modelo da UNCITRAL/CNUDCI foi adotada pelos seguintes países: África do Sul* (2002), 
Austrália (1999), China (2004), Colômbia* (1999), Equador* (2002), França (2000), Índia* (2000), 
Irlanda (2000), Jordânia (2001), Maurício (2000), México (2000), Nova Zelândia (2002), Paquistão 
(2002), Panamá* (2001), Filipinas (2000), República da Coréia (1999), República Dominicana* (2002), 
Singapura (1998), Eslovênia (2000), Tailândia (2002) e Venezuela (2001). Os países assinalados com 
o asterisco adotaram o texto efetuando reservas às disposições relativas à certificação e à assinatura 
digital. O texto da lei foi ainda adotado pelo Bailiado Guernsey (2000), o Bailiado Jersey (2000) e a 
Ilha de Man (2000), as dependências da Coroa do Reino Unido da Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte; 
nas Bermudas (1999), as Ilhas Caymans (2000), e as Ilhas Turcas e Caïques (2000), territórios 
ultramarinos do Reino Unido da Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte; e na Região administrativa 
especial de Hong-Kong (China) (2000). 
ONU. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Loi type de la 
CNUDCI sur le commerce électronique et Guide pour son incorporation. 1996. Disponível em : 
<http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html>. Acesso em: 
16 jan. 2006.      
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Talvez em razão das dificuldades terminológicas e da ausência de 

regulamentação, ainda exista muita desconfiança quando se trata de firmar 

contratos em linha. Tanto fornecedores quanto consumidores, estes de maneira 

mais acentuada, mostram-se reticentes quanto às vantagens da contratação. 

Observe-se que tal reticência, à primeira vista, decorre da sensação de 

insegurança que tais contratos podem propiciar. Fornecer o número do cartão de 

crédito, por exemplo, pode não ser uma prática tão segura, em razão da 

possibilidade de utilização indevida do cartão. Do mesmo modo, movimentar a 

conta bancária, efetuar pagamentos online, contratar serviços financeiros com o 

auxílio do computador são atividades que o senso comum reconhece como 

inseguras.  

Ora, riscos irão existir em toda relação contratual, seja ela virtual ou não. 

Mas não se pode negar que o desconhecimento técnico do funcionamento dos 

sistemas de transmissão de dados, a ignorância a respeito do mecanismo de 

chaves públicas e privadas dos sistemas de criptografia da assinatura eletrônica, a 

falta de informações sobre as ameaças presentes na rede, conferem relativa dose 

de incerteza e insegurança a tais relações contratuais.  

Backdoors, programas que se instalam furtivamente no computador do 

usuário e permitem o controle remoto da máquina por terceiros. Cookies, que se 

instalam no computador e armazenam informações sobre a navegação, embora 

nem sempre sejam maliciosos.222 Cavalos de tróia, como os spywares, programas 

                                            
222 GUIZO, Érico.  Internet: o que é, o que oferece, como conectar-se. Disponível em: 
<http://www.atica.com.br/internet/glossario_c.htm> Acesso em: 15 jan. 2006. “Cookies são pequenos 
pedaços de informação gerados por alguns Web sites. Os cookies são gravados no computador do 
usuário quando este navega pelas páginas do site. Os cookies servem para guardar informações 
como configurações e preferências de um usuário. Assim, este não precisa reconfigurar ou refazer 
suas escolhas quando retornar ao site. Os cookies são muito usados em sistemas de compras online. 
Os produtos escolhidos por um usuário são guardados em cookies de forma que a compra não 
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que se “escondem” na máquina e podem capturar informações e dados pessoais 

do internauta como, por exemplo, suas senhas bancárias, e os ad-awares 

(advertising supported software), uma aplicação de software que submete o 

usuário à publicidade não solicitada. Malwares, contração de "malicious software", 

programas desenvolvidos com o propósito de causar algum dano ou problema 

onde forem executados. Além dos vírus e dos worms, estes últimos vírus que se 

propagam rapidamente e têm a faculdade de se reproduzir no computador do 

usuário até inutilizá-lo por completo.  

Todas essas são ameaças com as quais os internautas devem se 

preocupar. Adicionem-se a essas ameaças as falhas de segurança dos programas, 

em especial dos sistemas operacionais e dos browsers de navegação, que 

possibilitam o ataque de hackers e de crackers.223  

                                                                                                                                        
precisa ser efetuada naquele momento. Ela pode ser feita mais tarde, quando o usuário retornar ao 
site (os produtos escolhidos pelo usuário serão "lembrados" pelo servidor Web, que lê os cookies 
guardados no micro do usuário). Os cookies são criticados por algumas pessoas. Eles serviriam para 
rastrear a navegação de um usuário em um site e assim "descobrir" suas preferências sem que o 
usuário autorizasse ou mesmo estivesse ciente desse procedimento. Seria, portanto, uma violação de 
privacidade.”  
223 GUIZO, Érico.  Internet: o que é, o que oferece, como conectar-se. Disponível em: 
<http://www.atica.com.br/internet/glossario_c.htm> Acesso em: 15 jan. 2006. A distinção entre 
hackers e crackers nem sempre é efetuada com precisão. Como afirma Érico Guizo: ”no jargão da 
computação, cracker é alguém que se dedica a invadir sistemas, roubar dados ou mesmo praticar 
vandalismo eletrônico. São os criminosos do ciberespaço, erroneamente confundidos com os 
hackers. O termo cracker, aliás, foi inventado por hackers que protestavam contra o uso deturpado do 
termo hacker por parte da mídia. Embora hackers ajam para o "bem" e crackers para o "mal", ambos 
são "experts" em computadores, dominam os mais obscuros detalhes de sistemas operacionais e 
programação, são insistentes e pacientes.” A expressão hacker, entretanto, consagrou-se pelo uso, 
sendo amplamente utilizada para representar os invasores de sistemas de informações que objetivam 
causar danos a terceiros. Como exemplo, observe-se o acórdão:  
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Oitava Câmara Cível. Agravo de 
Instrumento n° 2004.002.20186. Relatora Des. Letícia Sardas, Julgamento: 01 de março de 2005.  
“Internet. Informações Cadastrais. Ação Cautelar. Exibição de Documento Concessão de Liminar. 
Ação cautelar de exibição de documentos. Liminar. Informação de dados cadastrais. IP - Internet 
Protocol. Lei Geral de Telecomunicações. STFC Serviço de Telefonia Fixa Comutada. Invasão do 
sistema de informação. Hacker. Anonimato e privacidade. Direitos do usuário. 1. A evolução da 
Internet, como ocorre com o desenvolvimento de qualquer inovação tecnológica, provocou uma 
transformação no estudo das normas jurídicas, formando o que se pode denominar de direito digital 
ou direito da informática, que tem o desafio de equilibrar a delicada balanca em que se pesa o 
interesse econômico, a proteção da privacidade e o anonimato. 2. Os hackers são indivíduos que 
entram num sistema de informática, quebrando sistemas de segurança, para causar danos. 3. 
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Em razão desses riscos, Cláudia Lima Marques faz referência a um 

novo tipo de vulnerabilidade, a vulnerabilidade eletrônica.224 A expressão é 

apropriada para representar os perigos da contratação em rede, e certamente a 

sua autora tem razão ao considerar que os contratos eletrônicos exigem a 

constituição de bases capazes de justificar o restabelecimento da confiança como 

paradigma central da relação contratual. Por outro lado, a incerteza de que se 

revestem tais relações negociais são apenas incertezas de outra monta. Riscos 

sempre irão existir. 

Não será em razão do fato de o consumidor informar o número do seu 

cartão de crédito, digitando-o com o auxílio do teclado ou do mouse, que este 

número será sempre interceptado por crackers. Tal possibilidade existe, mas as 

fraudes na internet quase sempre se fazem acompanhar da chamada engenharia 

social225. É mais fácil ludibriar o usuário do computador do que tentar invadir os 

sistemas informáticos de uma empresa, por exemplo. Por tais razões, não raro os 

internautas são vítimas de e-mails fraudulentos que os induzem a clicar num link 

que os conduz a uma página falsa. Imaginando acessar o site do seu banco ou de 

alguma instituição governamental, o usuário desavisado finda por fornecer 

                                                                                                                                        
A discussão do tema segurança na rede envolve a discussão de dois assuntos polêmicos: anonimato 
e privacidade. 4. O direito à privacidade constitui um limite natural ao direito à informação. 5. O direito 
ao anonimato constitui um dificultador dos mecanismos de segurança em ambiente virtual. 6. 
Incentivar a clandestinidade na rede significa torná-la um mundo em que ninguém é obrigado a nada, 
nem responsável por nada. 7. Os provedores, como portas de entrada e saída da rede, são os que 
tem possibilidade de averiguar os dados dos internautas que sejam seus clientes, propiciando que se 
investigue a pratica de atos irregulares. 8. Desprovimento do Agravo de Instrumento.” (Destaque 
nosso).   
224 MARQUES, Cláudia Lima. 2004, p. 68. 
225 “O termo é utilizado para descrever um método de ataque, no qual alguém faz uso da persuasão, 
muitas vezes abusando da ingenuidade ou confiança do usuário, para obter informações que podem 
ser utilizadas para ter acesso não autorizado a computadores ou informações.” Centro de Estudos, 
Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Cartilha de Segurança para a 
Internet. Disponível em: <http://cartilha.cert.br/conceitos/sec4.html#sec4>. Acesso em: 15 jan. 2006.   



 
 
 

 

249 

informações sigilosas, quando não o faz simplesmente respondendo ao e-mail e 

com isso fornece, ingenuamente, seus dados pessoais. 

A confiança na contratação em rede dependerá sobretudo do grau de 

conhecimento que o usuário tem do funcionamento do sistema de informação e 

transmissão de dados. E em nenhum outro ambiente a velocidade das inovações 

tecnológicas acarreta tamanha insegurança quanto na Internet. Tal fato certamente 

amplia a vulnerabilidade do ciberconsumidor. Imaginá-lo ciente dos riscos que a 

contratação acarreta, equiparando-o ao fornecedor, resulta em atitude temerária. 

Desconsiderar a sua vulnerabilidade apenas acentua os riscos existentes.  

O ciberconsumidor é mais vulnerável que o consumidor tradicional, ou 

ao menos é tão vulnerável quanto. No comércio eletrônico, o fornecimento de 

informações, o respeito ao dever de transparência, nem sempre será observado 

pelo ofertante. Diante da tela do computador, o consumidor solitário deverá decidir 

se confirma ou não a compra do produto, um bem físico, material, ou um programa 

de computador, um arquivo de mídia, por ele baixados diretamente para o disco 

rígido da sua máquina. Na maioria dos casos, terá o ciberconsumidor que confiar 

na imagem apresentada na tela do monitor, na autenticidade das informações que 

ali são fornecidas, na possibilidade de que o produto adquirido será entregue no 

endereço fornecido e que as informações prestadas no site não serão utilizadas 

para fins outros além dos necessários para a conclusão do contrato.  

Poder-se-ia objetar que tais problemas também existem noutras formas 

de contratação à distância, como a compra por catálogo, por exemplo. Mas 

inúmeros elementos são adicionados à contratação eletrônica. A distância entre o 

consumidor e o fornecedor, que neste caso poderá extrapolar as fronteiras 
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nacionais, a desterritorialidade e a simultaneidade entre a oferta e a aceitação. 

Como afirma Cláudia Lima Marques: 

Efetivamente, a distância física, a imaterialidade do meio eletrônico, 
a atemporalidade e a internacionalidade eventual da contratação, 
dificultam a eficácia do uso dos instrumentos tradicionais de proteção 
dos consumidores, quais sejam, o direito à informação redobrada, o 
direito ao arrependimento ou rescisão sem causa facilitada, a 
garantia legal do produto e serviço, quanto a vícios e defeitos, a 
imposição de prazo para o cumprimento das obrigações pelos 
fornecedores, o combate às cláusulas abusivas, a proteção dos 
dados pessoais privados, a lealdade nas cobranças etc.226 

 

A proteção do consumidor no ambiente virtual torna-se um tema vital 

para a manutenção da segurança das relações jurídicas firmadas no ciberespaço. 

Essa proteção, no entanto, poderá chocar-se diretamente com a possibilidade, 

sempre existente, de fixação unilateral da lei aplicável aos contratos de consumo. 

O que fazer quando o consumidor firma em rede um contrato eletrônico e as 

condições gerais da contratação indicam como lei aplicável àquela relação 

contratual as leis do ordenamento jurídico do fornecedor? Quando este fornecedor 

tem sua sede jurídica no exterior, inevitavelmente essa lei será um direito 

estrangeiro quase sempre desconhecido do consumidor e que nem sempre lhe 

atribuirá o devido grau de proteção.   

A contratação de serviços em linha, o download de programas, que 

necessitam apenas de um clique do mouse – também chamados de click-wrap 

agreements ou point-and-click agreements –, caracterizam contratos cuja 

execução não se materializa no “mundo real”. Tem-se assim uma contratação 

efetuada em um ambiente inteiramente novo, como afirma Sylvette Guillemard, 

citando Michel Vivant: 

                                            
226 MARQUES, Cláudia Lima. 2004, p. 59. 
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Apoiando-se sobre estes dois tipos de execução, Michel Vivant 
considera que é necessário distinguir o comércio parcialmente 
desmaterializado que tem uma dimensão temporal, do comércio 
totalmente desmaterializado, que ignora essa dimensão. O primeiro 
caso é apenas uma variante nova dos tipos de contrato à distância 
mais clássicos: a Internet substitui o telefone [... ] mas também o 
formulário de pedido impresso, tal como se faz de longa data, a partir 
de um catálogo de venda por correspondência, por exemplo  [... ] o 
segundo caso - total desmaterialização – figura como uma verdadeira 
novidade. O pedido é desmaterializado, mas a execução também o 
é, porque a "coisa", imaterial [informação, música...] transita 
igualmente pela rede.227 

 

Poder-se-ia efetuar assim uma qualificação mista, concebendo a rede 

de computadores como um meio de comunicação, equiparando-se ao telefone, 

uma vez que a obrigação seria cumprida no mundo real, ou concebendo-a como 

uma “outra coisa”, quando a obrigação fosse executada cumprida em linha, no 

mundo virtual. Desta forma: 

[...] a natureza do ambiente no qual se inscrevem as operações 
comerciais será determinada numa base casuística, de acordo com o 
modo de execução e, mais fundamentalmente, de acordo com a 
qualidade do objeto da operação. Em suma, o cyberspace seria ao 
mesmo tempo um meio de comunicação e "outra coisa", 
provavelmente um espaço, submetido aos acordos firmados entre as 
partes. Se um comprador, por exemplo, acessar um site para adquirir 
um livro "tradicional", o cyberspace será considerado como um meio 
de comunicação. Se acessar um outro site para obter um produto 
informatizado, pagando uma soma de dinheiro, o cyberspace não 
será mais um meio de comunicação. Como qualificar esse contrato 
se o cliente, a partir do mesmo site, comprar o livro do qual 
acabamos de falar e um produto informatizado?228 

                                            
227 “S’appuyant sur ces deux types d’exécution, Michel Vivant estime qu’il faut distinguer le commerce 
partiellement dématérialisé et qui s’insère dans la durée du commerce totalement dématérialisé qui 
ignore la durée. Le premier cas n’est qu’une variante d’un nouveau type des contrats à distance les 
plus classiques : l’internet remplace le téléphone [...] mais aussi la commande papier telle qu’elle se 
fait de longue date à partir d’un catalogue de vente par correspondance par exemple [...] Le second 
cas – de totale dématérialisation – fait, en revanche, figure de réelle nouveauté. La commande est 
dématérialisée mais l’exécution l’est aussi parce que la “chose ”, immatérielle [information, musique...] 
transite également par les réseaux. ” (Tradução nossa) GUILLEMARD, Sylvette. Le droit 
international privé face au contrat de vente cyberspatial. Disponível em: 
<http://www.theses.ulaval.ca/2003/20565/20565.html>. Acesso em: 13 jan. 2004. 
228 “La nature de l’environnement dans lequel s’inscrivent les opérations commerciales sera 
déterminée au cas par cas, selon le mode d’exécution et, plus fondamentalement, selon la qualité de 
ce qui fait l’objet de l’opération. En somme, le cyberespace serait à la fois et un moyen de 
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Essa indagação ainda permanece sem resposta, sobretudo no âmbito 

da doutrina brasileira. Constata-se uma preocupação entre juristas nacionais em 

tentar definir os contratos eletrônicos a partir da localização geográfica da 

constituição da relação jurídica contratual. Determinando-se o local de formação do 

contrato eletrônico, poder-se-ia determinar a sua natureza. Algumas classificações 

foram efetuadas, ou pelo menos se tentou efetuá-las, podendo-se afirmar, sem 

menoscabo, que são insuficientes. O caráter absolutamente novo dos contratos 

eletrônicos põe em evidência a necessidade de adaptação dos conceitos jurídicos 

tradicionais ao mundo virtual, ou ainda, a necessidade de criação de uma tipologia 

que possa melhor explicitar as características fundamentais do mundo virtual.  

A expressão contrato eletrônico parece ser a mais indicada, embora 

tenha a doutrina utilizado os termos contratos eletrônicos stricto sensu, para 

qualificar os contratos que se utilizam do meio eletrônico para a sua conclusão, 

mas cujo objeto será os dos contratos clássicos; e contratos  informáticos, que 

terão como objeto um bem ou um serviço virtual que será executado diretamente 

na rede, on-line229. E assim ocorre em virtude da grande disparidade existente 

quando se trata de definir as relações jurídicas de natureza contratual firmadas 

com o auxílio de computadores ou na Internet. Como afirma Sylvette Guillemard:  

                                                                                                                                        
communication et « autre chose », vraisemblablement un espace, au gré des arrangements entre les 
parties. Si un acheteur, par exemple, se rend sur un site afin d’y acquérir un livre « traditionnel », le 
cyberespace sera considéré comme un moyen de communication. S’il se rend sur un autre site pour y 
obtenir contre une somme d’argent un produit informatisé, le cyberespace ne sera plus un moyen de 
communication. Comment le qualifier si le client, à partir du même site, achète le livre dont nous 
venons de parler et par la même occasion un produit informatisé?“ (Tradução nossa) GUILLEMARD, 
Sylvette. Le droit international privé face au contrat de vente cyberspatial. Disponível em: 
<http://www.theses.ulaval.ca/2003/20565/20565.html>. Acesso em: 13 jan. 2004. 
229 MARQUES, Cláudia Lima. 2004, p. 44. 
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À primeira definição apresentada, preferimos a proposta por Vincent 
Gautrais. Para ele, um contrato eletrônico é ‘a situação pela qual um 
compromisso é concluído entre duas ou várias pessoas que utilizam, 
cada uma, um computador ligado a uma rede de comunicação como 
meio para transmitir uma oferta e uma aceitação, elementos 
constitutivos do contrato’. Catherine Kessedjian dá uma alternativa 
que tem a vantagem de orientar mais ainda o nascimento mesmo do 
acordo, excluindo expressamente outras etapas: ‘chamamos’ 
contratos eletrônicos ‘os contratos assinados sob forma eletrônica, 
em linha ou tempo diferido, qualquer que seja a forma tomada pela 
negociação própria ou pela execução deste contrato’. Adotando ao 
mesmo tempo esta definição, privilegiamos a expressão ‘contrato 
cyberspatial’ a contrato numérico ou eletrônico, a fim de pôr em 
relevo não o tipo de técnica utilizada, mas o fato de que as relações 
negociais firmam-se no espaço virtual.230 

 

Enquanto a autora canadense prefere a utilização da expressão contrato 

ciberespacial, por antes revelar o ambiente no qual se concretiza a contratação do 

que o meio pelo qual esta se efetiva, Maria Helena Diniz adota a classificação 

fornecida por Érica Brandini Barbagalo, para quem os contratos eletrônicos seriam 

intersistêmicos, interpessoais, que se dividiriam em simultâneos e não simultâneos, 

e interativos: 

a) intersistêmicos, se formados pelo uso do computador como 
ponto convergente de vontades preexistentes. As partes transpõem 
para o computador as vontades resultantes de negociação prévia, 
sem que o equipamento interligado em rede interfira na formação 
volitiva; b) interpessoais, se celebrados por computador, que é o 
meio de comunicação entre as partes, interagindo na formação da 
vontade destas e na instrumentalização do contrato. Podem ser 
simultâneos se celebrados em tempo real, on line, por partes que 
estejam conectadas, ao mesmo tempo, à rede, possibilitando que a 

                                            
230 “À la première définition présentée, nous préférons celle proposée par Vincent Gautrais. Pour lui, 
un contrat électronique est “la situation par laquelle un engagement est conclu entre deux ou plusieurs 
personnes qui utilisent chacun un ordinateur branché sur un réseau de communication comme moyen 
de transmettre une offre et une acceptation, éléments constitutifs dudit contrat”. Catherine Kessedjian 
en donne une variante qui a l’avantage de cibler encore plus la naissance même de l’entente en 
excluant expressément d’autres étapes : “Nous appelons ‘contrats électroniques’ les contrats ‘signés’ 
sous forme électronique, en ligne ou en temps différé, quelle que soit la forme prise par la négociation 
elle-même ou l’exécution de ce contrat”. Tout en adoptant cette définition, nous privilégions 
l’expression ‘contrat cyberspatial’, plutôt que numérique ou électronique, afin de mettre en relief non 
pas le type de technique utilisée mais le fait que les relations d’affaire se nouent dans l’espace 
virtuel. ” (Tradução nossa) GUILLEMARD, Sylvette. Le droit international privé face au contrat de 
vente cyberspatial. Disponível em: <http://www.theses.ulaval.ca/2003/20565/20565.html>. Acesso 
em: 13 jan. 2004. 
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declaração de vontade de uma parte seja recebida pela outra 
concomitantemente em que é declarada ou em curto espaço de 
tempo, P. ex.: contratos firmados por meio de videoconferência ou 
de chats. Abrangem também os contratos não simultâneos, 
quando a declaração e a recepção da manifestação de vontade não 
se dão ao mesmo tempo. P. ex.: os celebrados por via correio 
eletrônico; c) interativos, quando uma pessoa interage com um 
sistema destinado ao processamento eletrônico de informações, 
colocado à disposição por outra pessoa, sem que esta esteja, ao 
mesmo tempo, conectada e sem que tenha ciência imediata da 
efetivação do contrato. P. ex.: os concluídos via Internet, pela World 
Wide Web, mediante acesso de Web sites, para aquisição de 
serviços e produtos pela rede de computadores. (Destaque 
nosso).231 

 

Como se observa, essa classificação finda por tentar localizar geográfica 

e temporalmente o contrato, sem efetuar a distinção entre a natureza do objeto e 

da execução das obrigações contraídas. O caráter absolutamente novo do espaço 

virtual e a infinidade de possibilidades que ele engendra, exigem uma reflexão que, 

sem prescindir dos clássicos, avance em direção a uma nova normatização: 

Nessa ótica, considerando o cyberspace, como propusemos, como 
uma entidade autônoma, seria desejável substituir os termos 
habituais para descrever o contrato - local, nacional, internacional, 
transnacional - pelo único termo ‘cyberspatial’. Assim, na noção de 
venda cyberspatial, tal qual o definimos, o modo de conclusão define 
a qualificação. Uma vez que todos estejam concordes em afirmar 
que o ‘lugar de nascimento’ da relação firmada no cyberspace está 
fora das zonas territoriais terrestres, isto significa que é “estrangeiro” 
em relação a elas. Neste sentido, poder-se-ia qualificar este contrato 
de ‘transmundial’, dado que tem relações com dois mundos, o mundo 
virtual e o mundo terrestre. Trata-se evidentemente de um novo tipo 
de categoria, sui generis, mas a inovação aqui se justifica devido às 
dificuldades inerentes à técnica, bem como à sua novidade. 232 

                                            
231 DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
659. Consulte-se ainda: BARBAGALO, Érica Brandini. Contratos eletrônicos. São Paulo: Saraiva, 
2001. MARTINS, Guilherme Magalhães. Formação dos Contratos Eletrônicos de Consumo via 
Internet. Rio de Janeiro: forense, 2003. 
232 “Dans cette optique, considérant comme nous l’avons proposé le cyberespace comme une entité 
propre, il serait souhaitable de remplacer les termes habituels pour décrire le contrat – local, national, 
international, transnational – par l’unique terme ‘cyberspatial’. Ainsi, dans la notion de vente 
cyberspatiale, telle que nous l’avons définie, le mode de conclusion emporte la qualité. Puisque tout le 
monde s’accorde pour dire que le ‘lieu de naissance’ de la relation nouée dans le cyberespace est en 
dehors des zones territoriales terrestres, cela revient à dire qu’il est ‘étranger’ par rapport à elles. En 
ce sens, on pourrait qualifier ce contrat de ‘transmondial’ puisqu’il a des liens avec deux mondes, le 
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Resta saber, no entanto, qual a natureza das declarações de vontade 

que são emitidas quando da contratação em rede. Uma primeira distinção deve ser 

efetuada. Os contratos eletrônicos poderão ser firmados por e-mail, e neste caso 

assemelham-se à troca de correspondência entre ausentes, inexistindo a presença 

física dos contraentes. Os contratos firmados exclusivamente por e-mail, embora 

utilizem o meio eletrônico para a sua constituição, não serão considerados 

necessariamente contratos eletrônicos em sentido estrito. Assim ocorre porque tais 

contratos não são dessemelhantes da contratação à distância que se efetiva por 

correspondência. A Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

8 de Junho de 2000,233 Diretiva sobre o comércio eletrônico, exclui do campo de 

                                                                                                                                        
monde virtuel et le monde terrestre. Il s’agit évidemment d’un nouveau type de catégorie, sui generis, 
mais l’innovation ici se justifie en raison des difficultés inhérentes à la technique ainsi que de sa 
nouveauté.”   GUILLEMARD, Sylvette.  Le droit international privé face au contrat de vente 
cyberspatial. Disponível em: <http://www.theses.ulaval.ca/2003/20565/20565.html>. Acesso em: 13 
jan. 2004.  
233 “Artigo 10. 
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° 1 e 2 não são aplicáveis aos contratos celebrados exclusivamente por correio electrónico ou 
outro meio de comunicação individual equivalente. 
Artigo 11. 
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 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 
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sua incidência a contratação que se efetua via e-mail. Como afirma Romana 

Piscitelli: 

Preliminarmente, parece oportuno sublinhar a distinção entre 
contratos concluídos mediante a troca de mensagens de correio 
eletrônico e os contratos concluídos após o acesso do comprador a 
um sítio web, deliberadamente predisposto pelo proponente. Essa 
distinção não é meramente terminológica. Já os arts. 10.4 e 11.3 Dir. 
31/00/CE, excluem a aplicação aos ‘contratos concluídos 
exclusivamente mediante a troca de mensagens de correio eletrônico 
ou comunicações individuais equivalentes’ das disposições que 
versam  sobre  as  obrigações    de   informação    previstas  para    o 
prestador no curso do intervalo de aperfeiçoamento do contrato 
eletrônico. [...] Tal circunstância, por um lado, justifica-se com base 
na observação de que um contrato concluído mediante a troca de e-
mail não é consideravelmente diferente de um contrato concluído por 
fax ou por correio ‘tradicional’. 234 

 

É necessário, no entanto, efetuar uma distinção entre os tipos de 

contratos de consumo que podem ser efetuados na rede. No primeiro tipo, o 

consumidor internauta poderá utilizar-se do computador para acessar a rede 

mundial de computadores e ali negociar o contrato. Neste caso, a Internet e o 

                                                                                                                                        
técnicos adequados, eficazes e acessíveis, que lhe permitam identificar e corrigir erros de introdução 
antes de formular a ordem de encomenda. 
3. O n° 1, primeiro travessão, e o n° 2 não são aplicáveis aos contratos celebrados exclusivamente 
por correio electrónico ou outro meio de comunicação individual equivalente.” UNIÃO EUROPÉIA. 
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. 
234 “Preliminarmente, pare opportuno evidenziare la distinzione tra contratti conclusi mediante lo 
sacambio de messaggi di posta elletronica e contratti conclusi in seguito all’accesso dell’acquirente in 
um sito web, appositamente predisposto dall’offerente. Essa non è meramente terminológica in 
quanto, già gli artt. 10.4 e 11.3 Dir. 31/00/CE, escludono l’applicazione ai ‘contratti conclusi 
esclusivamente medianti scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali 
equivalenti’ delle disposizioni in tema di obblighi informativi previsti a carico dal prestatore nel corso 
dell’iter perfezionativo del contratto per via telematica[...] Tale circonstanze, da um lato, è giustificata 
sulla base dell’osservazione per cui, un contratto concluso mediante scambio de e-mail non è 
apprezzabilmente differente da um contratto concluso via fax, o per posta ‘tradizionale’.” (Tradução 
nossa). 131. PISCITELLI, Romana Giovanna. Negoziazione in rete e contratti “tra” computer. In: Il 
diritto dell’informazione e dell’informatica. Roma: Università de Roma Tre, 2002, p. 1148.  
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computador funcionam apenas como um meio de comunicação entre o fornecedor 

e o consumidor, mas o contrato será concluído de maneira convencional.  

Na segunda hipótese, o contrato poderá ser concluído na rede, que 

neste caso funcionará como o ambiente da contratação, mas a execução far-se-á 

da forma tradicional. Na terceira hipótese, o contrato será concluído e executado 

na Internet. A prestação de serviços online também constitui um tipo específico de 

contratação. Tais serviços compreendem desde a educação à distância até a 

participação do internauta em jogos e competições online, o download de arquivos 

de mídia, a aquisição de bilhetes aéreos, os serviços de consultoria e de suporte 

técnico, as transações bancárias etc. 

Com relação à venda de bens e produtos, estes poderão ser bens 

materiais ou imateriais.235 No primeiro caso, uma vez concluído o contrato na 

Internet, o produto poderá ser fisicamente remetido para o endereço do adquirente. 

Esse tipo de contratação não se distingue substancialmente de outros tipos de 

compra efetuada à distância, embora as especificidades da oferta na Internet 

devam ser consideradas. No segundo caso, sendo o produto imaterial, estará 

sujeito tanto à entrega física, a exemplo de um programa de computador remetido 

para o endereço do adquirente, o que torna essa contratação semelhante à 

anterior, quanto à entrega virtual, como o download de um programa antivírus ou a 

atualização online de um software. Como será analisado a adiante, esse último tipo 

de contrato enseja os maiores problemas, em especial no que diz respeito à sua 

localização geográfica e temporal.  

 

                                            
235 MARQUES, Cláudia Lima. 2004, p. 196. 
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5.2. Contratos de consumo no ciberespaço: quando as fronteiras 

são abolidas. 

 

Os contratos eletrônicos de consumo, se por um lado, devem reputar-

se terem sido firmados no ciberespaço, por outro lado não poderão prescindir de 

normas capazes de proteger o consumidor em todas as fases da relação negocial. 

Não importa se tais contratos são firmados entre presentes ou entre ausentes, ou 

se a contratação tem por objetivo a compra e venda de produtos materiais ou 

imateriais ou ainda a “compra e venda” de serviços, cuja execução se efetua 

diretamente na rede. O princípio da proteção do consumidor e a noção de ordem 

pública de proximidade devem funcionar como elementos capazes de atrair a lei 

aplicável ao contrato para o ordenamento jurídico que forneça maiores garantias de 

proteção ao consumidor, mitigando assim a autonomia da vontade. 

Autorizar as partes a escolher o sistema de informação para o qual 

pretendem seja remetida a mensagem de dados, significa em última instância 

possibilitar a escolha, ainda que unilateral, da lei aplicável aos contratos eletrônicos. 

Tratando-se de uma relação de consumo, o sistema de informação designado pelo 

fornecedor nem sempre irá impedir a indicação de uma lei que proteja o consumidor 

contra eventuais abusos.  
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5.2.1 A manifestação da vontade nos contratos eletrônicos: oferta e 

aceitação em rede. 

 

Os contratos eletrônicos em sentido estrito, sejam ou não contrato de 

consumo, serão firmados mediante acesso aos sites web, nos quais o 

internauta/consumidor terá ao seu dispor os recursos de multimídia que lhe 

permitirão verificar a oferta e decidir se pretende ou não aceitá-la. Neste caso, a 

liberdade do consumidor diminui na exata medida em que a sua declaração de 

vontade depende do transitar por um ambiente absolutamente complexo, no qual 

as informações nem sempre lhe são fornecidas.  

O controle da informação, nesse tipo de contratação em linha, está 

quase sempre sujeito ao monopólio do fornecedor, que poderá utilizar-se de 

inúmeros subterfúgios, como a inserção de links e wraps que eventualmente 

escondem do internauta informações que lhe são preciosas para a conclusão do 

negócio.  Para evitar esse tipo de problema, os artigos 30, 31 e 32 do Projeto de 

Lei n°. 4.906, de 2001 (PLS n° 672, de 1999), em trâmite no Congresso Nacional, 

estabelecem regras rígidas para a oferta eletrônica, criando mecanismos de 

proteção para o aceitante.236 A contratação eletrônica realiza-se em um ambiente 

absolutamente silencioso. Diante do seu computador, o consumidor “dialoga” com 

uma série de imagens, links, ícones, banners, mas não poderá discutir diretamente 

com o fornecedor os detalhes da contratação. O passear por um site web poderá 

ensejar a prática de atos, como o clicar num ícone ou em um botão na tela, que 

confirmam a declaração de vontade, em alguns casos à revelia das reais intenções 

                                            
236 Vide nota 205 supra. 
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do consumidor. Esse silêncio na contratação, que aqui já se denominou “a 

desumanização do contrato”, consiste num dos traços diferenciais da contratação 

eletrônica quando comparada à contratação tradicional.  

A publicidade na rede, no entanto, suscitará problemas quando 

extrapolar as fronteiras de um determinado ordenamento jurídico. Que lei irá 

regular a abusividade dessa publicidade? Não se aplicarão as regras da 

publicidade de natureza mais estática, ou seja, os anúncios publicados em veículos 

impressos que são vendidos no exterior. Nestes casos, a abusividade será 

regulada pela lei do local de origem do anúncio, conforme estabelece, por 

exemplo, a Diretiva 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, sobre o 

comércio eletrônico.237  

A lei do local de origem do anúncio, contudo, não poderá ser aplicada à 

publicidade efetuada no ciberespaço. Pode-se considerar que o anúncio posto 

numa homepage extrapola os limites territoriais de um determinado país. Mas tal 

afirmação torna-se descabida no ciberespaço. A desterritorialidade do ambiente 

virtual potencializa a propaganda posta na rede, uma vez que esta poderá ser 

acessada de qualquer ponto do planeta.238  Desta forma, a solução encontrada 

                                            
237 “(22) O controlo dos serviços da sociedade da informação deve ser exercido na fonte da 
actividade, 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.“ UNIÃO 
EUROPÉIA. 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. 
238 História curiosa é a de Alex Tew, um estudante inglês de 21 anos que, sob o argumento de ter de 
pagar os estudos universitários, decidiu arrecadar um milhão de dólares com a venda de pixels. Pixel 
é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo necessários milhares de pixels para que uma 
imagem inteira seja formada. A idéia, até então original, foi criar uma página web e dividi-la em um 
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leva em consideração o mercado de impacto. A depender das características do 

anúncio, como o idioma no qual foi redigido, os endereços fornecidos na página 

web, a disponibilidade de entrega no exterior, pode-se considerar que a publicidade 

fora endereçada àquele mercado específico, estando sujeita às suas normas.  

O profissional fornecedor de produtos e serviços na rede efetua a oferta, 

disponibilizando-a em seu site ou adicionando links e banners publicitários noutros 

sites, bastando o consumidor clicar no link ou no banner para que seja remetido à 

página web do fornecedor. Esse tipo de oferta, se por um lado possui a vantagem 

de atingir consumidores em qualquer ponto do planeta, por outro lado poderá 

ensejar a responsabilidade do proponente caso a proposta não seja efetivamente 

cumprida. A doutrina moderna tem se afastado da concepção de que a publicidade 

seria apenas um convite para a oferta, uma invitatio ad offerendum, cabendo ao 

consumidor efetuar a proposta, embora ainda haja autores que defendam tese 

contrária.  

Como observa Cláudia Lima Marques239, nesses casos não se poderá 

aplicar a regra do Código Civil Brasileiro quando houver erro em relação à proposta 

efetuada. Defende a autora que a legislação aplicada deverá ser o Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a força vinculante da oferta ao público nos 

contratos de consumo não permitirá a sua revogação, aplicando-se a teoria da 

                                                                                                                                        
milhão de pixels. Cada um deles seria vendido por um dólar a pessoas interessadas, de modo que 
um quadrado com cem pixels, o suficiente para nele se colocar um caráter, custaria cem dólares. 
Narra o estudante que de início pretendia contar apenas com a ajuda de amigos e de internautas do 
mundo inteiro, mas a idéia inusitada propagou-se na Internet e logo chamou a atenção de empresas. 
Com a compra dos pixels, as empresas poderiam ocupar um espaço publicitário na página criada 
pelo estudante. Todos os pixels foram vendidos. Alguns deles foram disputados num site de leilões 
online. A página tornou-se assim uma imensa avenida repleta de outdoors. Cada banner remete para 
a página do anunciante. É evidente que a visibilidade dos anúncios do site decairá com o tempo. A 
idéia, claro, já foi copiada em vários países, inclusive no Brasil. Mas dificilmente os novos sites 
lograrão o mesmo êxito. Disponível em: <http://www.milliondollarhomepage.com/> . Acesso em 19 
jan. 2006. 
239 MARQUES, Cláudia Lima. p. 176. 
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declaração e da confiança. O Código Civil, ao contrário, segue a teoria da vontade, 

permitindo a revogação da oferta, deste que esta faculdade tenha sido ressalvada.  

No comércio eletrônico, resta evidente que a publicidade divulgada na 

rede apresenta todos os requisitos necessários para a conclusão do negócio, 

tornando-se efetivamente uma oferta dotada de força vinculante. O artigo 5° da 

Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Diretiva sobre o 

comércio eletrônico) 240 exige dos prestadores de serviços da sociedade da 

informação a apresentação dos informes necessários para a conclusão do negócio. 

A oferta assim efetuada obriga o proponente, embora tal posicionamento não seja 

unânime na doutrina.  

                                            
240 “Artigo 5°. 
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.“ UNIÃO EUROPÉIA. 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. 
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Andrès Recalde Castells, por exemplo, ao analisar o comércio e a 

contratação eletrônica no direito europeu e, mais especificamente, no direito 

espanhol, apenas reconhece a obrigatoriedade da proposta nos casos em que  

um computador está programado para expressar automaticamente 
uma declaração de aceitação da oferta do usuário para adquirir um 
produto ou serviço, sem necessidade de nova declaração de vontade 
daquele a quem foi imputada a programação. [...]  Neste  caso  dá-se 
uma oferta ad incertam personam que se assume irrevogável, cuja 
eficácia obrigacional condiciona-se à declaração de aceitação 
mediante o ‘clique’ ou pressão no ícone correspondente.241      

 

Existe uma aparente contradição nesta afirmação. Se a oferta efetua-se 

para pessoa incerta (ad incertam personam), o consumidor não fará uma proposta 

de contratação para aquisição do produto ou serviço oferecido. O ato do 

consumidor, ao clicar no ícone, caracteriza aceitação, e não oferta de contratação, 

como denomina o autor espanhol ao utilizar a expressão “aceitação da oferta do 

usuário para adquirir um produto ou serviço”. A oferta, efetuada em rede, tenha 

sido o sistema informático previamente programado para responder ou não à 

aceitação do usuário, obrigará o proponente, desde que contenha as informações 

necessárias para que se conclua o contrato.   

Andrés Castells, entretanto, diferencia esse tipo de contratação da 

publicidade posta numa homepage na Internet, que se caracterizaria por ser uma 

invitatio ad oferendum, revogável a qualquer tempo. Ora, se neste caso tem-se 

uma invitatio, não se poderá afirmar no outro exemplo que o ato do consumidor 

                                            
241 “una declaración de aceptación a la oferta del usuario de adquirir un producto o servicio, sin 
necessidad de una nueva declaración de voluntad de aquel al que fue imputable la programación. [...] 
Se da en este caso una oferta ad incertam personam que se asume irrevocable cuya eficácia 
obligacional se condiciona a la declaración de aceptación mediante el ‘cliqueo’ o presión em el icono 
correspondiente.” (Tadução nossa). CASTELLS, Andrés Recalde. Comercio e contratación 
electrónica. In: Informática y derecho. n. 31. Extremadura-Mérida: Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 1999, p. 57. 
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caracterizou uma oferta. O fato de o computador ter sido programado para 

responder automaticamente à aceitação do consumidor não significa que a oferta 

obrigue o proponente. Apenas os seus termos poderão determinar essa vinculação 

aplicando-se, nos casos dos contratos de consumo, as teorias da declaração e da 

confiança. Castells, no entanto, ressalva que nem sempre é possível distinguir a 

publicidade e a oferta de contratação. E o faz acertadamente, pois a publicidade 

online caracteriza uma proposta de contratação, vinculando assim o proponente.       

Poderá o simples clicar do mouse em um ícone na tela caracterizar uma 

manifestação da vontade? A resposta deve ser afirmativa. Não existe no 

ordenamento jurídico brasileiro óbice para que se considere o clique do mouse 

uma declaração de vontade do internauta. Com efeito, o artigo 107 do Código Civil 

Brasileiro estabelece que “a validade da declaração de vontade não dependerá de 

forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”242 Desta forma, a 

atuação o comportamento do internauta poderá significar que este pretendeu 

concluir o contrato, aceitando a oferta do proponente.  

Não se pode deixar de levar em conta que nos contratos eletrônicos 

firmados entre ausentes, a simples manifestação de vontade do aceitante já se 

efetiva com a prática de atos que compreendem o cumprimento das suas 

obrigações como contratante. O contrato apenas será concluído após a 

confirmação, pelo internauta, dos dados para o pagamento, seja fornecendo o 

número de um cartão de crédito, seja imprimindo os boletos para cobrança 

bancária ou mesmo autorizando o débito automático em conta-corrente.  

                                            
242 BRASIL. Lei n° 10.046, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. 
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Problemas maiores poderão surgir, entretanto, se o ato mecânico de 

“clicar”, com o qual o consumidor aceita as condições gerais da contratação, for um 

ato involuntário, realizando-o o consumidor por descuido ou por desconhecimento 

do fato de que, fazendo-o, estaria a manifestar em definitivo o seu assentimento 

em vincular-se obrigacionalmente. Desta forma, teria o consumidor o direito de 

arrepender-se do negócio, conforme estipula o artigo 49 do Código de Defesa do 

Consumidor: 

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a 
contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou 
serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente 
por telefone ou a domicílio.  

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de 
arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente 
pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão 
devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. 243 

 

Mas qual a solução para tais problemas se a lei aplicável a tais contratos 

não for a lei brasileira? Observe-se que a referência ao ordenamento jurídico 

brasileiro, nos casos citados acima, dependerá obviamente da aplicação das 

regras de conflito do direito internacional privado, qualificando-se a relação 

contratual de consumo firmada na rede como sendo um contrato transnacional, ou 

ainda, apresentando tal contrato vínculos objetivos ou subjetivos com mais de um 

ordenamento jurídico.  

Desta forma, aplicação da lei brasileira dependerá, como se verá 

adiante, da escolha da lei efetuada pelos contratantes (exercício da autonomia da 

vontade ou da liberdade contratual) ou, na ausência desta, dos vínculos que a 

                                            
243 BRASIL. Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. 
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relação contratual de consumo apresentar com a ordem jurídica brasileira, 

aplicando-se assim a noção de ordem pública de proximidade e o princípio da 

proteção do consumidor.  

 

5.2.2 Localização do contrato: a ubiqüidade da presença e a dimensão 

espaço-temporal dos contratos eletrônicos. 

 

O comércio eletrônico, em especial os contratos de compra e venda de 

produtos e mercadorias firmados pela Internet, desenvolve-se num ambiente 

inteiramente novo e, por isso mesmo, infenso à clássica delimitação e localização 

dos negócios jurídicos em bases territoriais geograficamente definidas. Não se 

pode afirmar categoricamente que tais contratos são celebrados entre presentes 

ou entre ausentes, ou ainda que a contratação se realiza no domicílio ou residência 

do proponente ou que o contrato reputar-se-ia firmado no local de residência do 

aceitante.  

Determinar a lei aplicável a esses contratos e, mais ainda, utilizar a 

autonomia da vontade como elemento de conexão exige uma redefinição dos 

conceitos jurídicos tradicionais. Não se pode afirmar que tais contratos são 

firmados em determinado território e que o seu caráter internacional nasceria do 

fluxo e refluxo de mercadorias entre fronteiras, um dos critérios clássicos de 

definição do caráter internacional do contrato. Uma nova postura deve ser adotada: 
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Ao nosso ver, procurar correspondências entre cyberspace e 
territórios terrestres conduz, pelo menos nessas questões, a 
impasses [... ] A única certeza que emana destes pontos de vista é 
que internacionalidade, no sentido em que é concebida pelo autores, 
repousa sobre um corte geopolítico da terra. Fundam eles sua 
afirmação sobre um conceito jurídico, o elemento de extraneidade, 
sobre uma outra noção, o fluxo e refluxo econômico entre as 
fronteiras? O contrato de venda é transnacional porque vincula 
pessoas unidas a territórios nacionais diferentes, porque as 
obrigações de uns e outros não se executam no mesmo país?244  

 

Com efeito, nos contratos de compra e venda de bens materiais e 

mesmo nos contratos que têm por objeto bens imateriais, nos quais se tem a 

entrega física do produto, os problemas da contratação cingem-se à delimitação do 

lugar da contratação – sem que sejam negligenciadas uma série outra de questões 

como,  por exemplo, a identificação e individualização das partes –, uma vez que a 

execução far-se-á de maneira convencional. Quando o bem é imaterial, os 

problemas da delimitação do local da contratação ampliam-se para abarcar a 

própria execução das obrigações contratuais, pois não se pode determinar de 

maneira objetiva o local da execução do contrato.  

Para Sylvette Guillemard, os cibercontratos deveriam reputar-se 

firmados no ciberespaço, excluindo-se qualquer tentativa de localização geográfica 

ou temporal: 

                                            
244 “À notre avis, chercher des correspondances entre cyberespace et territoires terrestres mènent, du 
moins sur ces questions, à des impasses. [...] La  seule certitude qui émane de ces points de vue est 
que l’internationalité au sens où l’entendent les auteurs repose sur le découpage géopolitique de la 
Terre. Fondent-ils leur affirmation sur un concept juridique, l’élément d’extranéité, sur une autre 
notion, le flux et reflux économique au-dessus des frontières? Le contrat de vente est-il transnational 
parce qu’il lie des personnes rattachées à des territoires nationaux différents, parce que les 
obligations des uns et des autres ne s’exécutent pas dans le même pays?” (Tradução nossa) 
GUILLEMARD, Sylvette. Le droit international privé face au contrat de vente cyberspatial. 
Disponível em: <http://www.theses.ulaval.ca/2003/20565/20565.html>. Acesso em: 13 jan. 2004.  
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Entendemos que se deveria considerar que o lugar de formação do 
contrato é o cyberspace, onde as partes encontram-se virtualmente e 
onde se efetuam as trocas de comunicações. Com efeito, para se 
comunicarem, as partes devem inevitavelmente ligar-se à rede que 
as transporta no espaço virtual compartilhado por seus 
computadores. Lá é o lugar de encontro das vontades. Dois autores 
franceses chegam a uma conclusão idêntica, fundando o seu 
raciocínio sobre a interatividade própria da rede, o que distingue as 
operações ciberespaciais da venda à distância por excelência, a 
venda por correspondência, onde certo prazo, para não dizer um 
prazo certo, escoa-se entre a oferta e a aceitação: "Assim, se não há, 
na Internet, presença física simultânea dos contratantes, em 
conformidade com a definição mesmo da venda à distância, a rede 
permite contudo uma presença virtual graças à interatividade." A 
oferta e a aceitação podem encontrar-se quase simultaneamente 
sobre a rede.245  

 

É impossível precisar claramente onde ocorreu o download, efetuado 

por um consumidor brasileiro que acessou a Internet em um hotel em Paris, por 

meio de uma conexão wireless246, da nova versão de um programa da microsoft, 

baixada para o computador portátil do usuário a partir da página em português da 

                                            
245“Pour notre part, nous estimons que l’on devrait considérer que le lieu de formation du contrat est le 
cyberespace, où les parties se trouvent virtuellement et où s’effectuent les échanges de 
communications. En effet, les parties pour communiquer l’une avec l’autre, doivent inévitablement se 
brancher sur le réseau qui les transportent dans l’espace virtuel que partagent leurs ordinateurs. Là 
est le lieu de rencontre des volontés. Deux auteurs français parviennent à une conclusion identique en 
fondant leur raisonnement sur l’interactivité propre aux réseaux, ce qui distingue les opérations 
cyberspatiales de la vente à distance par excellence, la vente par correspondance où un certain délai, 
pour ne pas dire un délai certain, s’écoule entre l’offre et l’acceptation: ‘Ainsi, s’il n’y a pas, sur 
Internet, présence physique simultanée des contractants, conformément à la définition même de la 
vente à distance, le réseau permet toutefois une présence virtuelle grâce à l’interactivité. L’offre et 
l’acceptation peuvent se rencontrer presque simultanément sur le réseau’”. (Tradução nossa) 
GUILLEMARD, Sylvette. Le droit international privé face au contrat de vente cyberspatial. 
Disponível em: <http://www.theses.ulaval.ca/2003/20565/20565.html>. Acesso em: 13 jan. 2004. 
246 “Wireless (sem fio) ou Wi-fi (Wireless Fidelity) é o termo usado para receptores de rádios. O termo 
começou a ser usado no Reino Unido, logo depois que uma rádio começou a transmitir para outros 
sinais. Um protocolo de comunicação sem fios, desenhado com o objetivo de criar redes wireless de 
alta velocidade, e que não faz mais do que transferir dados por ondas de rádio em freqüências não 
licenciadas. É precisamente pelo fato de serem freqüências abertas, que não necessitam de qualquer 
tipo de licença ou autorização do regulador das comunicações para operar, ao contrário das demais 
áreas de negócio, o que as torna tão atrativas. No uso moderno, wireless se refere a comunicação 
sem cabos ou fios e usa principalmente freqüência de rádio e ondas infra-vermelho. Por exemplo, 
internet sem fio ou Wlan. O funcionamento do 'Wi-Fi' é simples. Para se ter acesso à Internet através 
de uma rede Wi-Fi (também conhecida como Wlan) deve-se estar no raio de ação de um ponto de 
acesso (normalmente conhecido por hotspot) ou local público onde opere uma rede sem fios e usar 
um dispositivo móvel, como um computador portátil, um Table PC ou um assistente pessoal digital 
com capacidades de comunicação Wireless.” Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Wireless>. 
Acesso em 16 jan. 2006.  
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empresa americana, página essa alojada em um servidor situado no Canadá. A 

ubiqüidade e a desmaterialização do ciberespaço impedem a sua vinculação a um 

território determinado. Tal problema, entretanto, não tem sido resolvido de forma 

satisfatória pela legislação.  

A Lei Modelo da UNCITRAL/CNUDCI (Comissão das Nações Unidas 

para o Direito Comercial Internacional) vincula a celebração do contrato ao local no 

qual está situado o sistema de informações do emissor e do destinatário. Segundo 

o artigo 2° da Lei Modelo “o termo sistema de informação designa um sistema 

utilizado para criar, enviar, receber, conservar ou tratar por qualquer outro modo 

mensagens de dados”.247 Como nem sempre a localização do sistema de 

informações poderá ser efetuada com precisão, optou-se por adotar uma 

presunção: considera-se que a mensagem de dados foi enviada a partir do lugar 

no qual o remetente tem o seu estabelecimento, ao tempo em que se presume ter 

sido recebida no local do estabelecimento do destinatário, conforme estabelece o 

artigo 15, parágrafo 4, da Lei Modelo:  

Artigo 15.  Momento e lugar da expedição e recepção de uma 
mensagem de dados.  

1.  Salvo convenção em contrário entre o remetente e o destinatário 
de uma mensagem de dados, a expedição de uma mensagem de 
dados ocorre quando esta entra num sistema de informação que não 
depende do remetente.  

2.  Salvo convenção em contrário entre o remetente e o destinatário, 
o momento da recepção da mensagem de dados é definido do 
seguinte modo:  

a) Se o destinatário designou um sistema de informação para 
receber mensagens de dados:  

                                            
247“Le terme ‘système d’information’ désigne un système utilisé pour créer, envoyer, recevoir, 
conserver ou traiter de toute autre manière des messages de données.“ (Tradução nossa). ONU. 
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Loi type de la 
CNUDCI sur le commerce électronique et Guide pour son incorporation. 1996. Disponível 
em :<http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html>. Acesso 
em: 16 jan. 2006. 
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i) É o momento em que a mensagem de dados entra no sistema de 
informação designado; 

ii) Nos casos em que a mensagem de dados é enviada a um outro 
sistema de informação do destinatário que não o sistema designado, 
é o momento em que a mensagem é acessada pelo destinatário;  

b) Se o destinatário não designar um sistema de informação, é o 
momento em que a mensagem de dados entra num sistema de 
informação do destinatário.  

3.  As disposições do parágrafo 2 são aplicáveis ainda que o lugar no 
qual está situado o sistema de informação seja diferente do lugar no 
qual se presuma tenha sido recebida a mensagem de dados, de 
acordo com o parágrafo 4.  

4.  Salvo convenção em contrário entre o remetente e o destinatário, 
a mensagem de dados presume-se ter sido expedida a partir do lugar 
no qual o remetente tem o seu estabelecimento e ter sido recebida 
no lugar no qual o destinatário tem o seu estabelecimento. Para fins 
do presente parágrafo:  

a) Se o remetente ou o destinatário tem mais de um estabelecimento, 
o estabelecimento adotado é o que apresenta uma relação mais 
estreita com a operação subjacente ou, na ausência de operação 
subjacente, com o estabelecimento principal;  

b) Se o remetente ou o destinatário não tem estabelecimento, 
considera-se a sua residência habitual.248 

                                            
248 “Article 15. -- Moment et lieu de l'expédition et de la réception d'un message de données  
1.  Sauf convention contraire entre l'expéditeur et le destinataire d'un message de données, 
l'expédition d'un message de données intervient lorsque celui-ci entre dans un système d'information 
ne dépendant pas de l'expéditeur.  
2.  Sauf convention contraire entre l'expéditeur et le destinataire, le moment de la réception du 
message de données est défini comme suit :  
a) Si le destinataire a désigné un système d'information pour recevoir des messages de données :  
i) C'est le moment où le message de données entre dans le système d'information désigné;  
ii) Dans le cas où le message de données est envoyé à un autre système d'information du destinataire 
que le système désigné, c'est le moment où le message est relevé par le destinataire;  
b) Si le destinataire n'a pas désigné de système d'information, c'est le moment où le message de 
données entre dans un système d'information du destinataire.  
3.  Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent même si le lieu où est situé le système d'information 
est différent du lieu où le message de données est réputé être reçu selon le paragraphe 4.  
4.  Sauf convention contraire entre l'expéditeur et le destinataire, le message de données est réputé 
avoir été expédié du lieu où l'expéditeur a son établissement et avoir été reçu au lieu où le destinataire 
a son établissement. Aux fins du présent paragraphe :  
a) Si l'expéditeur ou le destinataire a plus d'un établissement, l'établissement retenu est celui qui a la 
relation la plus étroite avec l'opération sous-jacente ou, en l'absence d'opération sous-jacente, 
l'établissement principal;  
b) Si l'expéditeur ou le destinataire n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.  
5.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les situations suivantes: [...].“ (Tradução 
nossa). 
ONU.Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Loi type de la 
CNUDCI sur le commerce électronique et Guide pour son incorporation. 1996. Disponível em: 
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Tal presunção baseia-se no fato de que a situação do sistema de 

informação não poderá ser o elemento determinante para a localização do contrato 

e que existiria uma relação entre o destinatário e o lugar no qual se presume tenha 

recebido a informação. Ocorre que em muitos casos o emissor ou o destinatário 

poderão ter estabelecimentos em mais de uma jurisdição, sendo necessária a 

escolha de um desses locais. Neste caso, a Lei Modelo segue a orientação da 

Convenção de Viena sobre a Venda Internacional de Mercadorias, de 1980, 

referindo-se no parágrafo 4, a e b, à relação mais estreita com a operação 

subjacente ou, na ausência desta, com o estabelecimento principal.  

A expressão “operação subjacente” compreende não apenas as 

operações subjacentes efetivas como as operações subjacentes pretendidas pelos 

contratantes, nos termos do artigo 10 da Convenção de Viena. O texto de Viena 

utiliza termos bem mais claros, uma vez que se refere a uma “relação estreita com 

o contrato e sua execução, com relação às circunstâncias conhecidas pelas partes 

ou por elas vislumbradas em um momento qualquer antes da conclusão ou quando 

da conclusão do contrato”.249  

No caso dos contratos firmados entre presentes, o artigo 435 do Código 

Civil Brasileiro é bastante claro ao afirmar que o contrato reputa-se celebrado no 

local onde foi proposto. A Lei Modelo nada esclarece a respeito e as normas de 

                                                                                                                                        
<http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html>.Acesso em: 
16 jan. 2006. 
249 Art. 10  
Aux fins de la présente Convention:  
a) si une partie a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération est celui qui a la 
relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des 
parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion 
du contrat;  
b) si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.“ (Tradução nossa). 
ONU.Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, 
concluída em Viena em 11 de abril de 1980. 
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direito internacional privado brasileiras, como já demonstrado, estão de tal forma 

ultrapassadas que sequer consideram a possibilidade de escolha da lei aplicável 

aos contratos internacionais. Onde o contrato entre presentes terá sido concluído? 

No local de expedição da proposta ou no local de recebimento da aceitação, 

seriam as respostas.  No entanto, a única forma de resolver o impasse que essa 

regra acarreta para os contratos eletrônicos seria utilizar a presunção de que tal 

contrato teria sido firmado no local de estabelecimento do proponente, se este 

possuísse um único estabelecimento, ou no local de estabelecimento que 

apresentasse vínculos mais estreitos com o contrato, na hipótese de o proponente 

ter mais de um estabelecimento.   

A Lei Modelo da UNCITRAL/CNUDCI não responde de maneira 

satisfatória à localização do contrato. Os critérios por ela utilizados, o envio e a 

recepção da mensagem e seu ingresso num sistema de informação, servem não 

apenas para determinar a localização do contrato, nos casos em que essa 

localização seja exigida por uma norma de direito material ou por uma norma de 

direito internacional privado, como também para se determinar o momento da 

formação do contrato eletrônico.  

Quanto ao momento da conclusão do contrato, considera-se recebida 

a mensagem de dados quando esta ingressar no sistema de informação do 

destinatário, caso tenha sido esse o sistema designado ou, não o sendo, no 

momento em que o destinatário acessar a mensagem. Tais regras não se 

contrapõem à aplicação das teorias civilísticas clássicas para a determinação do 

momento da conclusão dos contratos entre ausentes, ao contrário, procuram 

atender às exigências, do direito material e do direito internacional privado, de 

localização espaço-temporal do contrato.  
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No caso brasileiro, é de todos sabido que o Código Civil adota como 

regra geral a teoria da declaração ou agnição, com a aplicação da subteoria da 

expedição, nos termos do artigo 434 do Código Civil, e excepcionalmente admite a 

lei brasileira a aplicação da teoria da recepção. Desta forma, aplicando-se as 

regras da Lei Modelo a um contrato eletrônico firmado entre ausentes, o momento 

da conclusão do contrato seria o da entrada mensagem contendo a aceitação no 

sistema de informação do destinatário, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 

15 da Lei.  

Considerar-se-ia expedida a aceitação no instante em que a mensagem 

ingressasse num sistema de informação que não dependesse do emissor e sobre 

o qual este não tivesse nenhum controle. Tem-se, dessa forma, a teoria da 

expedição devidamente adaptada aos contratos eletrônicos que se repute tenham 

sido firmados entre ausentes.  

A determinação do ingresso da mensagem no sistema de informação do 

destinatário consiste em solução técnica que nem sempre poderá ser objeto de 

prova. Além disso, tais regras não consideram a possibilidade de estabelecimento 

de um sistema de proteção do consumidor.  Observe-se que tanto na hipótese de 

fixação do momento da contratação quanto na delimitação do lugar da contratação, 

a norma da UNCITRAL/CNUDCI deixa margem para o exercício da autonomia da 

vontade, ressalvando sempre a possibilidade de as partes convencionarem de 

maneira diversa. Seria essa a melhor solução? Sim, será a resposta. Mas as 

regras da Lei Modelo merecem hoje uma revisão. 
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5.2.3 A última conexão: o consumo virtual e a construção de um modelo 

autônomo de solução de conflitos de leis. 

 

É possível a adoção da autonomia da vontade para que se determine a 

lei aplicável aos contratos eletrônicos de consumo? Como tais contratos aderem a 

condições gerais, a escolha da lei aplicável, ou melhor, a sua determinação 

unilateral por parte do fornecedor de produtos e serviços seria considerada 

inadmissível. Assim não deve ocorrer. A lei aplicável aos contratos eletrônicos de 

consumo, seja voluntariamente escolhida pelos contratantes, seja inserida nas 

condições gerais da contratação de modo a não se possibilitar o seu 

questionamento por parte do consumidor, será a norma jurídica que apresentar 

maiores garantias de proteção do consumidor. O problema central resulta apenas 

no nível de proteção que se pretende efetivar. Como afirma Cláudia Lima Marques, 

com propriedade: 

Em outras palavras, a pergunta é se, em casos pluriconectados, 
todas as normas do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 
seriam imperativas ou de ordem pública interna (grau total de 
aplicação), ou se somente a preocupação de ‘defesa do consumidor’ 
seria obrigatória, podendo ser alcançada pela aplicação eventual de 
uma lei estrangeira, lei indicada aplicável pelas normas da Lei de 
Introdução ao Código Civil de 1942; ou o nível de defesa do 
consumidor, alcançado pelo Código de Defesa do Consumidor, é 
considerado em face da sua origem constitucional (art. 48 do ADCT), 
como obrigatório a tutelar brasileiros e estrangeiros (pessoas físicas) 
residentes no Brasil, standard mínimo de ‘defesa do consumidor’, 
que leva à aplicação imediata dessas normas tutelares, que, porém, 
não impedem que outras normas estrangeiras sejam aplicadas, se 
assegurarem um nível superior de defesa ao alcançado pelo Código 
de Defesa do Consumidor.250 

 

                                            
250 MARQUES, Cláudia Lima. p. 447. 
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A autora defende claramente a adoção da terceira hipótese. E o faz 

acertadamente. Considerar as normas do Código de Defesa do Consumidor como 

normas imperativas, ou seja, de aplicação obrigatória a toda e qualquer relação 

contratual de consumo que apresente vínculos mais estreitos com o ordenamento 

jurídico não se constitui na solução mais adequada. É louvável o sentimento 

desenvolvido pela doutrina consumerista brasileira de que o consumidor, nacional 

ou estrangeiro, sempre vulnerável na relação contratual de consumo, deve ser 

protegido nos casos em que o contrato de consumo apresentar vínculos com a 

ordem jurídica nacional. Mas não se pode levar a extremos esse posicionamento. 

Observe-se que o sistema de proteção do consumidor fornecido pelo ordenamento 

jurídico brasileiro aplica-se aos casos nos quais o contrato de consumo possui 

pontos de contato com a ordem jurídica local.  

No entanto, a aplicação das normas imperativas do foro não resolve os 

problemas que poderão advir se o consumidor firmar o contrato no exterior. Nesse 

caso, nem sempre haverá um ponto de contato significativo com a ordem jurídica 

brasileira e, mais ainda, a própria norma de direito internacional privado brasileira 

determinaria a aplicação da lei do local de residência do proponente, o que nem 

sempre proporcionará a devida proteção para o consumidor. Como o ciberespaço, 

em especial nos contratos interativos e nos contratos cuja execução efetua-se na 

própria rede, não pode ser definido em termos geográficos e espaciais, a única 

solução aparentemente possível seria a adoção de presunções tal como fixadas na 

lei modelo da CNUDCI/UNICTRAL, mais ainda assim a vinculação puramente 

territorial parece insatisfatória.  

A solução fornecida por Cláudia Lima Marques é mais consentânea com 

as exigências do direito internacional privado contemporâneo. As leis brasileiras 
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fornecem um padrão mínimo de proteção para o consumidor, nacional ou 

estrangeiro, residente no Brasil, mas não deverão impedir que a relação de 

consumo submeta-se a uma outra lei estrangeira, desde que tal lei proteja o 

consumidor de maneira mais eficaz. O critério de conexão estabelecido, residência 

do consumidor, é o mesmo fixado pela Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, Diretiva sobre o comércio 

eletrônico. A lei de destinação, aplicada aos contratos de consumo, opõe-se à lei 

de origem, aplicada aos demais contratos.  

A lei de destinação objetiva claramente porporcionar maior proteção ao 

consumidor, que assim não se veria submetido ao ordenamento jurídico do 

fornecedor, por vezes menos favorável à parte mais frágil. No âmbito das relações 

contratuais ciberespaciais, a adoção desse critério tem sido duramente citicada 

pelos fornecedores. Como a oferta no ciberespaço pode atingir um grande número 

de ordens jurídicas, nem sempre os fornecedores estariam preparados para 

atender às determinações de cada ordem jurídica em particular, gerando 

incertezas sobre as regras que deveriam reger o negócio jurídico. 

  Por tais razões, há autores que defendem a adoção da lei do 

estabelecimento do vendedor como forma de assegurar a estabilidade das 

relações contratuais firmadas na Internet251. O argumento utilizado é o de que, se 

todas as ordens jurídicas criarem normas suficientemente protetoras dos 

consumidores, não haveria razão para se presumir que a lei do vendedor conferiria 

grau menor de proteção à parte mais frágil na contratação.  Dessa forma, a 

                                            
251 GUILLEMARD, Sylvette. Le droit international privé face au contrat de vente cyberspatial. 
Disponível em: <http://www.theses.ulaval.ca/2003/20565/20565.html>. Acesso em: 13 jan. 2004. 
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proteção do consumidor dependeria das ordens jurídicas internas e de um esforço 

de uniformização do direito material.  

Com relação aos fornecedores, a aplicação aos contratos eletrônicos de 

consumo da lei do local do estabelecimento do fornecedor possibilitaria maior 

segurança para a relação jurídica e a certeza de que os contratos firmados na 

Internet seriam regidos por normas previamente conhecidas pelos proponentes. 

Tais argumentos são bastante engenhosos, na medida em que consideram, por um 

lado, a necessidade de proteção do consumidor, e, por outro lado, objetivam criar 

condições mínimas de segurança para os fornecedores de produtos e serviços na 

rede mundial de computadores.  

Estando o consumidor fora do seu país de domicílio, a lei poderá ser 

escolhida dentre a lei do lugar de celebração do contrato, a lei do local de 

execução das obrigações contratuais e a lei do domicílio do consumidor. Esses 

critérios são sugeridos por Cláudia Lima Marques em sua proposta de alteração do 

artigo 9° da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, sendo plausível a adoção 

dessas alterações.252  Caso o consumidor esteja no seu país de domicílio, a autora 

sugere que sejam aplicadas ao contrato  ou a lei domiciliar do consumidor ou a lei 

que lhe seja mais vantajosa, escolhida entre as partes, se lei do lugar da 

celebração do contrato, lei do lugar da execução do contrato, da prestação 

característica ou lei do domicílio ou sede do fornecedor de produtos e serviços. 

Observe-se que em ambos os casos admite-se a possibilidade de escolha da lei 

por parte dos contratantes, aceitando-se assim a autonomia da vontade. A proposta 

considera ainda a aplicação das normas imperativas do foro, protetoras do 

consumidor, bem como, a possibilidade de aplicação cumulativa das leis do foro, 
                                            
252 MARQUES, Cláudia Lima. 2004, p. 471. 
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da lei aplicável ao contrato e das normas imperativas do país no qual foram 

realizados atos de marketing, publicidade, atração de clientela e fornecimento de 

produtos e serviços, por parte do fornecedor ou de seus representantes.  

No entanto, esses argumentos apenas funcionam considerando-se a 

existência de um sistema universal de normas de direito interno protetoras da parte 

mais frágil nas relações de consumo. Embora seja essa a realidade buscada pela 

doutrina consumerista, o caráter efetivamente transnacional do ciberespaço não 

pode contentar-se com um sistema de proteção que ainda não alcançou a sua 

plenitude. A uniformização legislativa, relativamente desenvolvida no âmbito da 

União Européia, por exemplo, não encontra o mesmo grau de desenvolvimento 

noutros pontos do planeta.   

A princípio, duas posturas antagônicas podem ser entrevistas. A primeira 

confunde-se com uma nova onda de liberalismo, talvez o verdadeiro liberalismo, 

decorrente da impermeabilidade do ciberespaço à regulamentação estatal. A 

ubiqüidade e a desterritorialidade são um empecilho ao controle estatal. A rede 

fixará suas próprias regras, ou não as terá em nenhuma hipótese. Segundo Jean-

Jacques Lavenue: 

A ausência de fronteiras no ciberespaço está na base do paradoxo 
fundamental da Internet. Ela explicará a dupla leitura que poderá ser 
feita da aplicação desta tecnologia de comunicação. Ela 
corresponderá também ao duplo aspecto do debate político e jurídico 
sobre a necessidade de seu controle. Se alguns pretenderam vê-la 
como um vetor de liberdade e de desenvolvimento da democracia, 
outros a conceberão como o instrumento possível de todas as 
manipulações e o espectro de uma guerra eletrônica posta à 
disposição de todos os Estados.253  

                                            
253“L'absence de frontières dans le cyberespace est à la base du paradoxe fondamental d'Internet. 
Elle va expliquer la double lecture qui pourra être faite de la mise en œuvre de cette technologie de 
communication. Elle correspondra aussi aux deux aspects du débat politique et juridique sur la 
nécessité de son contrôle. Si certains ont prétendu y voir un vecteur de liberté et de développement 
de la démocratie, d'autres y verront l'instrument possible de toutes les manipulations et le spectre 
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A segunda postura acena com a necessidade de regulamentação. Do 

ponto de vista dos Estados, o controle do fluxo de informações, a criptografia e o 

sigilo, a defesa dos interesses da indústria e da cultura nacional são antes uma 

exigência. Mas como regrar o que é em si mesmo pouco propício a 

regulamentações?  

Nas Américas, a fragilidade do sistema de proteção do consumidor 

enseja a instituição de uma convenção interamericana que verse sobre o tema. 

Como já visto, o avanço da doutrina não se faz acompanhar de uma efetiva 

uniformização legislativa. Em razão disso, utilizar como elemento de conexão dos 

contratos eletrônicos de consumo o local de estabelecimento do fornecedor pode 

não se constituir na solução mais adequada, em razão da proteção ainda 

insuficiente do consumidor. Fazê-lo resultaria no acirramento das desigualdades 

inerentes às relações de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
d'une guerre électronique mise à la disposition de tous les Etats.” (Tradução nossa). LAVENUE, Jean-
Jacques. Ciberespace et Droit International: pour um nouveau jus comunicationis. Disponível em: 
<http://www2.univ-lille2.fr/droit/enseignants/lavenue/cyberart.htm> Acesso em: 19 abr. 2005. 
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CONCLUSÃO: A ABERTURA DO DEVIR TECNOLÓGICO E 
O MERCADO ABSOLUTO. 
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A tese central desse trabalho propugna que a cibercultura e o 

ciberespaço não se prestam ao fechamento semântico característico da cultura de 

massas e instaurador de uma ordem de sentido sempre redutora. Ao contrário, a 

cibercultura instaura um universal sem totalidade, decorrente do caráter ubíquo do 

ciberespaço, no qual o fluxo contínuo das informações em rede não permite o 

fechamento de sentido e de significação. Sendo assim, a regulação das relações 

jurídicas no ciberespaço deve se desvincular dos conceitos tradicionais de 

territorialidade e de fronteiras, aplicáveis ao mundo físico, e buscar uma 

regulamentação efetivamente transnacional. 

O ciberespaço deverá tornar-se um imenso mercado planetário. As 

implicações culturais, políticas, econômicas e jurídicas da utilização da rede são 

ainda uma incógnita.  A emergência do ciberespaço é utilizada pelo mercado como 

um novo campo a ser explorado. Mas os limites dessa utilização dependerão dos 

recursos disponíveis, das barreiras físicas ao desenvolvimento da rede e da 

participação efetiva dos consumidores nesse projeto.  

As novas tecnologias de transmissão e difusão de dados e, em especial, 

a contratação eletrônica, exigem uma redefinição dos critérios de determinação da 

lei aplicável aos contratos internacionais. Os contratos efetuados na rede são 

contratos de massa, uma vez que as ofertas destinam-se ao grande público 

consumidor que tem acesso à Internet. Como a maior parte de tais relações 

contratuais caracteriza relações de consumo, a autonomia da vontade encontra a 

sua limitação no princípio da ordem pública, interna e internacional, e na existência 

de normas imperativas do direito interno.  

Nos contratos internacionais de consumo, a impossibilidade de escolha 

da lei aplicável atende aos critérios de ordem pública de cada ordem jurídica em 
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particular, em razão da necessidade de se proteger o consumidor, vulnerável. No 

entanto, esse princípio da proteção do consumidor não pode vincular-se e 

materializar-se em cada ordem jurídica, consagrando uma concepção 

excessivamente restritiva, pois o consumidor no ciberespaço está simultaneamente 

em toda parte e em lugar algum.  Desta forma, o princípio da proteção do 

consumidor deve ser considerado um vetor, um “objeto”, de acordo com a definição 

dada no capítulo 1, que tem o seu conteúdo preenchido em cada ordenamento 

jurídico nacional, permitindo que as relações de consumo firmadas na rede sejam 

atraídas para esse “centro de gravidade” normativo. 

Essa atração da lei aplicável aos contratos de consumo, firmados na 

rede digital, para a ordem jurídica mais favorável ao consumidor, enseja uma 

reanálise do papel que o princípio da autonomia da vontade, cada vez mais 

mitigado, desempenha no direito interno e internacional. Inexiste uma diferença 

ontológica entre a vontade que conforma os negócios jurídicos virtuais e a vontade 

que se manifesta no mundo físico, no entanto, as especificidades da contratação 

eletrônica pressupõem a adoção de regras específicas para a constituição do 

vínculo contratual, principalmente nas relações de consumo. A escolha da lei 

aplicável está cingida àquela mais favorável ao consumidor, restringindo-se dessa 

forma o espectro de atuação da autonomia da vontade como elemento de conexão 

indicativo da lei que regulará os contratos eletrônicos de consumo. Com efeito, 

novas tecnologias nem sempre se fazem acompanhar de uma reformulação dos 

velhos conceitos e antigos paradigmas. Velhos conceitos nem sempre podem ser 

aplicados às mutações tecnológicas.  

A autonomia da vontade dos contratantes não se poderá exercer 

plenamente nos contratos eletrônicos de consumo, em razão da adesão de tais 
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contratos às condições gerais da contratação, como ocorre, por exemplo, com os 

contratos interativos. Ainda assim não se pode desmerecer a importância que tem 

o princípio da autonomia da vontade para as relações contratuais e, 

principalmente, para o desenvolvimento do comércio internacional. Dessa forma, 

na medida em que as circunstâncias que envolvem a contratação permitirem, 

devem as partes exercer a liberdade de escolha da lei que irá reger a relação 

contratual. Essa liberdade, entretanto, encontra limites nos preceitos da ordem 

publica interna e internacional, bem como nas normas de caráter imperativo do 

foro, fatores que mitigam a autonomia da vontade, mas não lhe retiram a 

significância como princípio fundante do direito internacional privado.  

A possibilidade de escolha da lei aplicável ao contrato eletrônico de 

consumo depende obviamente da orientação doutrinária e legislativa seguida por 

cada ordenamento jurídico em particular. Mesmo nos contratos ditos tradicionais, 

do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, a autonomia da vontade não 

será admitida. A solução fornecida pela lei brasileira constitui um retrocesso. A 

possibilidade de escolha da lei aplicável às relações contratuais pode constituir-se 

em regra universal, posto que é adotada por inúmeros tratados internacionais e por 

várias legislações nacionais. A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro deve, 

nesse sentido, ser alterada. Enquanto tal alteração não ocorre, tem-se um 

problema enfrentado pelo direito internacional privado. Como sua origem é 

preponderantemente nacional, a determinação da lei aplicável à relação jurídica 

multiconectada dependerá dos elementos de conexão utilizados pelas normas de 

DIPr nacionais. A variação desses elementos de conexão impede a adoção de 

soluções universais, em razão da inadaptação de tais soluções aos critérios de 

determinação da lei aplicável da ordem jurídica local.  
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Com relação aos contratos eletrônicos, o cenário ideal seria a 

constituição de um direito convencionado efetivamente transnacional, capaz de 

regular as relações contratuais firmadas no ciberespaço, permitindo a criação de 

um sistema de proteção do consumidor que se coadune com as exigências do 

comércio internacional. Uma legislação específica para o ciberespaço, que não 

restasse circunscrita a adoção de elementos de conexão territoriais. 

Havendo, portanto, a possibilidade de escolha da lei aplicável ao 

contrato, deverão as partes escolher a lei que seja mais vantajosa para o 

consumidor, partindo-se do pressuposto de que o contrato apresenta pontos de 

contato com tal ordenamento jurídico. Se o consumidor estiver fora do seu país de 

domicílio, a lei poderá ser escolhida dentre a lei do lugar de celebração do 

contrato, a lei do local de execução das obrigações contratuais e a lei do domicílio 

do consumidor. Caso o consumidor esteja no seu país de domicílio, poderão ser 

aplicadas ao contrato ou a lei domiciliar do consumidor ou a lei que lhe seja mais 

vantajosa, escolhida pelas partes. Admite-se assim a possibilidade de escolha da 

lei por parte dos contratantes, aceitando-se a autonomia da vontade.  

A despeito dos critérios acima descritos, inexistindo lei escolhida pelos 

contratantes, basta que o contrato apresente algum vínculo com a ordem jurídica 

local, para que se justifique a aplicação de tal norma. Nesse caso, ainda que os 

elementos da relação contratual apresentem vínculos com determinada lei 

estrangeira, poderá o juiz aplicar o princípio da ordem pública de proximidade e 

com isso atrair o contrato para esse centro de gravidade normativo.  

A nacionalidade da parte ou seu domicílio poderão constituir-se em 

elementos de conexão capazes de atrair para o ordenamento jurídico do foro a 

determinação da lei aplicável. Desta forma, o princípio da proteção do consumidor, 
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erigido à condição de preceito constitucional, funciona como um vetor que 

conduzirá o magistrado na sua decisão.  Mas não se pode submeter essa decisão 

exclusivamente à ordem jurídica local, como defendem aqueles que vêem nas 

normas do Código de Defesa do Consumidor regras de caráter imperativo, que 

excluiriam por completo a aplicação do direito estrangeiro. Não existem 

impedimentos para que uma outra lei, estrangeira, seja aplicada. O contrato 

gravitará em torno do ordenamento jurídico que forneça condições mais 

satisfatórias de proteção do consumidor.  

Tem-se dessa forma um sistema de proteção que se funda em círculos 

concêntricos. A existência de normas imperativas do foro, que à primeira vista 

poderiam afastar a aplicação do direito estrangeiro, não exclui a lei estrangeira 

eventualmente mais benéfica para o consumidor, ao contrário, reforça o sistema de 

proteção da parte mais frágil na relação de consumo. Havendo ou não lei escolhida 

pelos contratantes, deverão as partes, em razão da escolha, ou o juiz, a quem 

caberá determinar a lei aplicável na ausência de escolha, buscar o centro de 

gravidade do contrato eletrônico de consumo.  

O exercício da autonomia da vontade, portanto, ao tempo que pode 

ainda se constituir num importante instrumento de desenvolvimento das relações 

comerciais internacionais, ao permitir a escolha da lei aplicável aos contratos 

internacionais, por outro lado encontrará seus limites na necessidade imperiosa de 

proteção da ordem social. Se os fornecedores de produtos e serviços em rede 

podem apresentar-se em situação de aparente vulnerabilidade, em razão da 

desterritorialidade e desmaterialização do ciberespaço, por outro lado não se pode 

olvidar que existem riscos inerentes a toda e qualquer atividade econômica.  
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O oferecimento de um produto ou um serviço na rede mundial de 

computadores acarreta riscos para o empresário e seria demasiado ingênuo 

imaginar que esse empresário não teria ciência desses riscos,  nem estaria 

preparado para suportá-los. Igualá-lo ao consumidor resulta em atitude temerária, 

pois não será o acesso à informação e a possibilidade de reflexão sobre as 

circunstâncias da contratação eletrônica que reduzirão a vulnerabilidade do 

consumidor. Tampouco será o domínio de um meio e de uma linguagem hermética 

e pouco acessível a não iniciados que retirará do consumidor a condição de 

vulnerável. Escolher a lei aplicável aos contratos eletrônicos de consumo? Sim, 

sempre que possível. Mas esta lei não deverá descurar do seu dever maior, 

garantir a segurança da relação jurídica e, neste caso, tal segurança dependerá 

fundamentalmente do nível de proteção daquele que é mais vulnerável na relação 

negocial: o consumidor. 
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