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RESUMO 
 
Os contratos eletrônicos são uma modalidade adaptada dos contratos escritos tradicionais com 
o intuito de alcançar a evolução dos meios e da sociedade, para suprir as novas necessidades 
do mercado. Entretanto, existem controvérsias e discussões acerca da validade dos mesmos. 
A fim de formar bases jurídicas sólidas, é importante fazer distinção entre as formas de contrato 
eletrônico e compreender suas características. 
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ABSTRACT 
 
The electronic contracts are a form adapted from traditional written contracts in order to achieve 
the evolution of media and society, to reach new market needs. However, there are 
controversies and discussions about the validity thereof. In order to form a solid legal basis, it is 
important to distinguish between forms of electronic contract and understand its features. 
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INTRODUÇÃO 
 

A era digital trouxe à sociedade um grande progresso, grandes avanços 

em todos os ramos da ciência foram conquistados exigindo uma adaptação das 

ciências sociais que não são baseadas na tecnologia. Houve uma aceleração 

nos avanços, ao passo que diariamente são criados novos produtos e em 

pouco tempo são ultrapassados, denunciando uma marcha acelerada da 

evolução. 

O comércio e os meios de contratação tradicionais são aos poucos 

deixados para trás, onde o papel de um contrato toma sua forma digital e já 

não é mais necessário que as partes estejam frente a frente munidas de caneta 

                                                
1 Advogado. Aluno regular do curso de doutorado em Direito Civil - UBA. Mestre em Direito - 
UGF. Especialista em Direito de Família - PUC PR. Bacharel em Direito e Administração - UTP. 
Professor de Direito Eletrônico e Introdução ao Estudo do Direito nas Faculdades OPET em 
Curitiba (PR) 
2  Aluno do 9º semestre do curso de Direito da Faculdade OPET em Curitiba (PR) 
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para formalizar o ato. O local de contratação já não é mais uma sala em algum 

lugar definido, mas um ambiente virtual, onde as partes transcendem qualquer 

barreira territorial. 

O presente estudo tem o objetivo de analisar as características e 

modalidades dos contratos eletrônicos e sua formação, compreender também 

os requisitos de validade jurídica dos mesmos.  

 

 

1. COMÉRCIO ELETRÔNICO 
 

Inicialmente é de extrema importância trazer devidas definições e 

conceitos acerca de contratos eletrônicos, sendo conceituados em suma, como 

acordo entre partes ajustado e/ou celebrado por meio de programas de 

computador ou aparelhos diversos, que se formalizam sem necessidade de 

assinatura escrita ou que exija assinatura codificada.3 

Acompanhando o progresso social, onde a internet e os meios eletrônicos 

são partes essenciais da vida dos indivíduos, fez-se necessário que ocorresse 

a modernização dos meios materiais que se fizessem presente no meio virtual, 

deixando assim a correspondência, livros e o comércio serem substituídos pelo 

e-mail, e-book e e-commerce respectivamente. É evidente que tal substituição 

está ainda em progresso, pois muitos mantêm os hábitos das tradicionais, mas 

fato é que em certo momento tais meios serão a “regra”. 

Com a modernização do comércio, onde já não é mais necessário 

deslocar-se até uma loja para fazer suas compras, sendo estas realizadas por 

telefone e internet, adveio a necessidade da regulamentação e positivação 

nesse meio. 

Atualmente não se tem nenhuma legislação específica que regule o 

comércio eletrônico e os contratos eletrônicos, não há um código de direito 

eletrônico, especificamente. A fim de dispor atender algumas necessidades 

iminentes, a Presidente da República elaborou o Decreto número 7.962 de 15 

                                                
3 GLANZ, Semy. Internet e Contrato Eletrônico. Disponível em 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista03/revista03_94.pdf> Acesso 
em: 02 de novembro de 2014 
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de março de 2013, com caráter claramente voltado ao Direito do Consumidor 

mas relacionado ao comércio eletrônico. 

O comércio eletrônico pode, na visão de Arnold Wald4 citando Alain 

Bensoussan, ser conceituado ampla e suficientemente como: 
 

O conjunto de trocas digitalizadas ligadas às atividades comerciais 
entre empresas, umas com as outras, ou entre as mesmas e 
particulares ou a Administração Pública. Na realidade, abrange tanto 
a troca de informações e transações comerciais referentes a 
produtos, equipamentos ou bens de consumo e serviços, no sentido 
mais amplo, englobando os financeiros, os simplesmente 
informativos, os culturais, os jurídicos etc. 

 

 

A partir de tal conceito, Arnold Wald firmou-se no sentido de que o 

comércio eletrônico seria uma forma de uso comercial de redes, com a 

alienação ou simples apresentação de produtos e serviços, salienta ainda que 

seja presumível que os pagamentos sejam eletrônicos na forma de cartões de 

crédito ou outras formas como e-cash.5 
 

 
2.  FORMAS DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO ELETRÔNICO 
 

É oportuno destacar que uma vez que o contrato que sela o acordo entre 

as partes, seja formal ou informal, por ser realizado à distância por meios 

eletrônicos e não haver contato imediato entre as partes, foi necessário que em 

tal processo fosse aproveitado um meio capaz de possibilitar a contraprestação 

de uma parte para com a outra, sendo tal meio, conforme exposto, o 

pagamento eletrônico. 

O contrato eletrônico formar-se-ia, em sendo relacionado ao comércio 

eletrônico, partindo da existência de três características conforme conceitua o 

professor Semy Glanz6: 

                                                
4 WALD, Arnoldo. Direito e Internet: Relações jurídicas na sociedade informatizada: Os 
Contratos Eletrônicos e o Código Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. pg 17. 
 
5 Idem, p. 17. 
6 GLANZ, Semy. Internet e Contrato Eletrônico. Disponível em 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista03/revista03_94.pdf> Acesso 
em: 02 de novembro de 2014 



CABRAL JUNIOR, G; TOMIZAWA, G. Contratos eletrônicos: Disposições acerca da 
formação e validade. ANIMA: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades 
OPET. Curitiba PR - Brasil. Ano VIII, nº 14, jan/jun 2016. ISSN 2175-7119. 
 

 308 

 
a) a oferta deve constar de uma rede de telecomunicações ou de              
um serviço telemático; 
b) a proposta deve expressar-se de modo audiovisual; 
c) deve haver interatividade entre profissional e cliente. 

 

Fica evidente que no referido entendimento buscou-se enfatizar a 

necessidade da interação entre as partes, desde o momento da apresentação 

da oferta até a conclusão da negociação, o que atualmente não é o 

entendimento mais aceitável, uma vez que existem diversas modalidades de 

contrato eletrônico que não são vinculados à necessidade do contato para uma 

negociação em sentido estrito entre as partes. 

As formas de contratação em computador podem ser classificadas, 

doutrinariamente, em três categorias: intersistêmicas, interpessoais e 

interativas. Contratação intersistêmica é conceituada da seguinte forma, in 

verbi7s: 

 
Contratações intersistêmicas são aquelas em que a comunicação 
eletrônica se estabelece entre sistemas aplicativos previamente 
programados, estando ausente a ação humana no momento em que 
a comunicação se realiza. Neste caso, utiliza-se o ambiente digital 
como ponto convergente de vontades preexistentes, ou seja, houve 
uma negociação prévia, na qual se definiram as regras que regularão 
a comunicação das partes e as transações a serem realizadas na 
rede. 

 

Tal meio é geralmente aplicado às pessoas jurídicas que já possuem uma 

relação pré-existente, com os objetos de contratação e particularidades acerca 

do contrato já discutidas, sendo o meio eletrônico forma de unicamente efetivar 

a relação. 

Diferentemente, a contratação interativa é conceituada da seguinte 

forma8: 

 
São aquelas que resultam de uma relação de comunicação 
estabelecida entre uma pessoa e um sistema aplicativo previamente 
programado. Esse sistema utiliza geralmente o site ou 
estabelecimento virtual como um ambiente permanente de oferta de 

                                                
7 Manoel J. Pereira dos Santos, “Contratos Eletrônicos”, in Direito, Sociedade e Informática: 
Limites e Perspectivas da Vida Digital, Aires José Rover (org.), Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2000, pg 194-195 
8 Op. cit. p. 195. 
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produtos, serviços, e informações, que é acessado pelo usuário, 
constituindo assim um exemplo típico de contratação a distância, tal 
como ocorre com a contratação por telefone (telemarketing), fax ou 
correspondência postal (“reembolso postal”), ainda que do outro lado 
não exista uma pessoa, ou seja, não se estabeleça uma 
comunicação interpessoal. 

 

É oportuno destacar que se assemelha, portanto, a um serviço de auto-

atendimento, uma vez que é possível que a parte interessada busque nesse 

ambiente virtual o que for de seu interesse, e conforme os detalhes já dispostos 

previamente (preço, particularidades, etc) contrata o serviço ou a compra do 

bem. Neste sentido é importante observar que a “vontade” da parte vendedora 

já foi previamente disposta, cabendo a parte compradora apenas aceitar ou 

não as condições do negócio. 

 Observa Manoel J. Pereira dos Santos9 que: 

 
Este tipo de contratação é característico do comércio eletrônico de 
consumo e através dela se consumam contratos de adesão, em que 
o consumidor é geralmente uma pessoa física. No entanto, deve-se 
mencionar que nem toda contratação interativa se insere numa 
relação de consumo. Há, por exemplo, empresas que estabelecem 
acordos comerciais com seus distribuidores através de sistemas 
interativos de contratação, mas as relações jurídicas assim geradas 
não se enquadram na categoria de consumo. 

 

Conforme exposto, tal forma de contratação configura-se como contratos 

de adesão, uma vez que não são discutidos os detalhes e particularidades 

inerentes ao contrato, cabendo a parte dita interessada apenas aceitar ou não 

a manifestação da vontade já constituída da outra parte. 

Ainda, conceitua-se contratação interpessoal como10: 

 
Aquelas em que a comunicação eletrônica se estabelece para a 
formação da vontade e para a instrumentalização do contrato, não 
sendo apenas forma de comunicação de vontade já constituída ou 
forma de execução de contrato concluído previamente. Este tipo de 
contratação se realiza basicamente através de sistemas de 
comunicação interpessoal (correio eletrônico e salas de 
conversação) e pode ser realizada entre pessoas físicas e jurídicas. 

 

                                                
9 Manoel J. Pereira dos Santos, “Contratos Eletrônicos”, in Direito, Sociedade e Informática: 
Limites e Perspectivas da Vida Digital, Aires José Rover (org.), Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2000, p. 195 
10 Idem 
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A contratação interpessoal é, portanto, a forma em que as partes mais 

interagem e participam mutuamente na formação do contrato, existindo toda 

uma fase de negociação para a expressão da vontade de ambos, até o 

momento da conclusão e formalização do ato, sendo todos os momentos 

praticados no ambiente eletrônico. 

 

2.1 Da validade jurídica do contrato eletrônico 
 

As vantagens da contratação eletrônica são inúmeras, desde a ausência 

de barreiras físicas, o que possibilita maior variedade e praticidade, até a 

celeridade e facilidade da negociação e conclusão. Ocorre, porém, que com tal 

evolução surgiram problemas jurídicos relacionados principalmente com a 

ausência de barreiras e a conseqüente internacionalidade, vejamos11: 

 
o regime aplicável aos serviços oferecidos através do espaço 
cibernético; o regime da publicidade, do marketing direto e da 
concorrência; o regime aplicável à oferta pública, à formação dos 
contratos e à prova dos documentos eletrônicos; a disciplina dos 
pagamentos eletrônicos (...) 

 

Tais problemas não encontram no meio jurídico uma solução já 

estabelecida, apresentam, contudo, uma forma anterior ou tradicional que já 

possui matéria positivada mas que não encontra uma posição pacífica atual. 

Ainda neste sentido, Arnoldo Wald12 expõe a problemática especificamente 

acerca dos contratos eletrônicos: 

 
Toda a dificuldade, no plano jurídico, consiste em assemelhar ou 
equiparar o contrato eletrônico ao contrato escrito, verificando se as 
normas vigentes podem ou não dar segurança jurídica à nova forma 
contratual. As dúvidas decorrem tanto da necessidade de 
identificação incontestável das partes quanto da prova do contrato, 
cabendo indagar de modo específico o valor da chamada prova 
eletrônica, de acordo com a legislação comercial e civil. 

 

                                                
11 Manoel J. Pereira dos Santos, “Contratos Eletrônicos”, in Direito, Sociedade e Informática: 
Limites e Perspectivas da Vida Digital, Aires José Rover (org.), Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2000, p. 194. 
12 WALD, Arnoldo. Direito e Internet: Relações jurídicas na sociedade informatizada: Os 
Contratos Eletrônicos e o Código Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. pg 19. 
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Luis Carlos Cancellier de Olivo13 ao citar Kuhn, traz um pensamento 

importante expressado por este ultimo, aplicável à referida problemática, 

“durante o período de transição haverá uma grande coincidência (embora 

nunca completa) entre os problemas que podem ser resolvidos pelo antigo 

paradigma e os que podem ser resolvidos pelo novo”. 

Não obstante o fato de haver uma legislação específica acerca do assunto 

nos meios tradicionais, qual seja, o contrato escrito, temos uma tentativa de 

aplicar as regras tradicionais ao novo meio, numa espécie de analogia, 

buscando dar segurança jurídica aos atos. É oportuno destacar o entendimento 

de Manoel J. Pereira dos Santos14: 

 
Na verdade, o elemento do contrato eletrônico advém da técnica de 
formação do vínculo contratual porquanto não se pode, em princípio, 
dizer que existe uma categoria autônoma de negócio jurídico, mas 
tão somente novo modo de contratação. O que distingue o contrato 
eletrônico dos contratos convencionais é justamente o fato de o 
computador ser utilizado como meio de manifestação da vontade e 
de instrumentalização do acordo das partes. 

 

As discussões deste tema são focadas em hipotéticos litígios, colocando 

em pauta a validade e a capacidade de produzir provas legítimas acerca dos 

atos, especificamente no tocante a validade dos contratos como prova. Ainda 

que tais documentos sejam celebrados por particulares sem nenhuma fé 

estatal, cabe destacar que a boa-fé e a ausência de solenidade são princípios 

regra, sendo presumidos válidos os contratos, ainda que celebrados em meio 

virtual, têm em sua essência a definição de acordo de vontades celebrado 

entre as partes. 

Existem instrumentos que dão autenticidade aos contratos escritos, 

submetê-los a um tabelião para uma autenticação é uma das formas. A 

realidade dos contratos eletrônicos está distante do alcance dos meios de “fé-

pública”, uma vez que ainda caminha lentamente para uma atualização. É 

importante destacar que os contratos eletrônicos, como os documentos 

eletrônicos, são apenas um meio de representar o fato ou transmitir 

                                                
13 OLIVO, Luis Carlos Cancellier de. Direito e Internet: Relações jurídicas na sociedade 
informatizada: Aspectos jurídicos do comércio eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 60. 
14 Op. cit. p. 197 
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informação, tendo como questão importante indagar acerca da validade como 

documento jurídico15. 

Da mesma forma que um contrato escrito tradicional deve ser submetido a 

autenticação para gerar tais efeitos, o contrato eletrônico também requer, 

porém encontra carência deste recurso. Visando conferir maior validade e 

seriedade aos documentos eletrônicos e contratos, tal necessidade é 

parcialmente satisfeita pela certificação e assinatura digital. Sobre certificado 

digital, cabe conceituar que16: 

 
O certificado digital é um documento eletrônico assinado digitalmente 
por uma autoridade certificadora, e que contém diversos dados sobre 
o emissor e o seu titular. A função precípua do certificado digital é a 
de vincular uma pessoa ou uma entidade a uma chave pública. 
 

(...) 

 
As principais informações que constam em um certificado digital são:  
chave pública do titular; nome e endereço de e-mail; período de 
validade do certificado; nome da AC que emitiu o certificado; número 
de série do certificado digital; assinatura digital da AC. 

 

Importante conceituar assinatura digital17: 

 
A assinatura digital é uma modalidade de assinatura eletrônica, 
resultado de uma operação matemática que utiliza algoritmos de 
criptografia assimétrica e permite aferir, com segurança, a origem e a 
integridade do documento. A assinatura digital fica de tal modo 
vinculada ao documento eletrônico “subscrito” que, ante a menor 
alteração neste, a assinatura se torna inválida. A técnica permite não 
só verificar a autoria do documento, como estabelece também uma 
“imutabilidade lógica” de seu conteúdo, pois qualquer alteração do 
documento, como por exemplo a inserção de mais um espaço entre 
duas palavras, invalida a assinatura. 

 

Tal meio é utilizado em órgãos públicos, enfatiza-se sua utilização no 

meio judiciário, que confere validade aos atos realizados. Aplicando tais 

conceitos aos contratos eletrônicos, a assinatura digital dos documentos pelas 

partes, daria em tese validade e autenticidade ao documento, possibilitando 
                                                
15 Manoel J. Pereira dos Santos, “Contratos Eletrônicos”, in Direito, Sociedade e Informática: 
Limites e Perspectivas da Vida Digital, Aires José Rover (org.), Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2000, p. 196. 
16 Certificado Digital e Assinatura Digital. Disponível em: <http://www.trt4.jus.br/content-
portlet/download/68/certificado_digital_ins.pdf> Acesso em: 05 de novembro de 2014  
17 Idem. 
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que o contrato seja considerado suficientemente valido, pois as partes podem 

ser segura e devidamente identificadas, não restando, em tese, margem para 

vícios neste sentido. 

Ao atender aos referidos requisitos, a contratação eletrônica pode ser 

desenvolvida em ambiente seguro, estando devidamente certificado, e 

conferindo às operações e transações neste realizados, a plena confiabilidade 

jurídica.18 

Como tais contratos não são materializados em um meio tangível, as 

discussões existem no sentido de que mesmo que atendidos aos requisitos já 

expostos, não gerariam obrigações para as partes. Ângela Bittencourt Brasil19 

elabora uma crítica a tais entendimentos: 

 
Evidentemente que nenhum costume pode se contrapor à norma 
legal, e a boa fé é a tônica de sua aplicação nos meios comerciais, 
sendo que a jurisprudência vem aceitando os usos e costumes 
estabelecidos nas negociações, sobrepondo-os mesmo à norma 
legal, desde que não ofenda a uma norma imperativa de direito. 
Não vemos desta maneira impeditivo para que a mesma prática seja 
adotada no comércio eletrônico, pois na verdade, este nada mais é 
do que uma forma de se negociar `a distância. Os mesmo usos e 
costumes praticados nas transações conhecidas, poderão ser 
usadas na Internet, como se faz no fechamento de negócios por 
meio de carta, telefonema ou fax. A prova dos costumes será feita 
nos mesmos moldes das outras transações em sede judicial 

 

Resta claro que ao defender tais pontos, elencando os costumes 

comerciais que são admitidos: contrato verbal, por telefone, por fax e por carta; 

com o pressuposto de serem informais e que primam pela facilidade e 

celeridade, são estes, via de regra, considerados válidos, seria então no 

mínimo aceitável que os contratos eletrônicos fossem admitidos com mesmo 

critério. 

Por fim, evidencia-se que apesar de ser uma forma que visa facilitar as 

transações, com seus benefícios que transcendem barreiras espaciais e 

                                                
18 Manoel J. Pereira dos Santos, “Contratos Eletrônicos”, in Direito, Sociedade e Informática: 
Limites e Perspectivas da Vida Digital, Aires José Rover (org.), Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2000, p. 196. 
19 BRASIL, Ângela Bittencourt. Visão Jurídica do Comércio Eletrônico. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27058-27068-1-PB.htm > Acesso em: 
05 de novembro de 2014 
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temporais, os contratos eletrônicos encontram certas situações e problemas 

jurídicos que carecem de atenção e solução. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A função do contrato eletrônico é evidentemente acompanhar as 

necessidades da sociedade contemporânea, com tantos meios existentes e 

novos meios que começam a surgir e tornar-se tendências do mercado.  

O Direito, como estrutura basilar de uma sociedade democrática, deve 

acompanhar as mudanças e as necessidades que surgem, sendo necessário 

que velhos padrões sejam, não abandonados, mas adaptados para suprir as 

lacunas deixadas pela tradição ultrapassada. 
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