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RESUMO 

 

 

Vivemos, atualmente, um esplendor de descobertas, que apontam como uma 
forma inovadora de se contratar aquela proveniente do comércio via Internet, o qual 
vem sendo chamado de “eletrônico”. Esta nova forma de contratação, seja ela 
internacional ou não, vem quebrando paradigmas, requisitando do Direito a aplicação 
de conceitos tradicionais, bem como a adoção de novos princípios, a fim de ver 
regularizadas as relações que dela resultam.  

Definindo o contrato como um negócio jurídico bilateral, temos que o é 
eletrônico quando celebrado por meio de programas de computador ou aparelhos com 
tais programas, sendo internacional quando seus elementos estiverem vinculados a 
dois ou mais sistemas jurídicos extraterritoriais.  

Seus princípios são considerados regras gerais e fundamentais que fornecem 
os pilares de determinado ramo do pensamento científico, sendo, juntamente com a sua 
classificação e a análise de sua formação, indispensáveis para que se defina as 
obrigações e direitos das partes.  

O trabalho estuda especificamente a compra e venda, contrato usual da vida 
diária segundo o qual uma das partes se obriga a transferir o domínio de uma coisa a 
outra, mediante o pagamento, por esta, de certo preço em dinheiro. Sendo que 
qualquer compra e venda está sujeita à presença de um defeito oculto da coisa objeto 
da contratação, que a torne imprópria ao uso a que se destina, ou lhe diminuem o valor, 
a análise deste vício redibitório é focado justamente pela peculiaridade da contratação 
eletrônica internacional. 

Assim sendo, como os contratos eletrônicos não possuem legislação própria, os 
conflitos resultantes de uma negociação internacional devem ser resolvidos sob o 
prisma de regras supranacionais preexistentes, somando-se a isso a ajuda de 
princípios contratuais, como o da autonomia da vontade, do consensualismo e o da 
boa-fé. 

 
Palavras-chave: 
 
eficácia - contrato de compra e venda – vício redibitório – internacional – 

eltrônico 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em tempos antigos, o furor causado no meio comercial, quando eram 

descobertas novas rotas mercantis era imenso, ante a grande possibilidade de os, 

àquela época assim denominados, “mascates”, firmarem vultosos contratos, 

especialmente de compra e venda, devido às novas conexões estabelecidas.  

 

Hoje, em escala absurdamente maior, vivemos um novo esplendor de 

descobertas de mais e mais formas de se contratar.  Aponta-se, como uma destas 

novas formas de se contratar, aquela proveniente do comércio via Internet, o qual vem 

sendo chamado de “eletrônico”, onde são utilizados procedimentos de telemática para 

firmarem-se acordos de vontade. Diferentemente das antigas práticas comerciais 

efetuadas, onde os pactos eram firmados tendo-se uma pessoa como intermediária, as 

novas formas de contratar são realizadas, no mais das vezes, por intermédio de uma 

proposta veiculada em rede, assentindo o contratante por meio de emissão de um 

conjunto de dados que, unidos, expressam a sua vontade.  
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A velocidade de crescimento da Rede Mundial de Computadores, fenômeno 

mundialmente observado, com o aumento das possibilidades de acesso rápido a 

informações, bem como à realização de comércio, vêm quebrando paradigmas, 

requisitando do Direito a aplicação de conceitos tradicionais, bem como a adoção de 

novos princípios, a fim de ver regularizadas as relações que dela resultam. 

 

O comércio eletrônico, utilizando-se dos recursos da informática e das 

telecomunicações, tem proliferado em escala mundial, aproveitando-se dos menores 

custos, maior agilidade e novas facilidades disponibilizadas. Na mesma escalada, vem 

crescendo a utilização dos contratos eletrônicos, servindo como instrumento para a 

formalização das transações eletrônicas.  

 

Sendo que as relações de comércio merecem lugar de destaque, devido a seus 

aspectos econômicos e sociais, surge a necessidade social e econômica de um 

tratamento profundo referente ao tema, já que as transações comerciais configuram-se 

como um dos principais responsáveis pela circulação de riquezas. 

 

O aspecto da eficácia da compra e venda mercantil internacional celebrada por 

meio eletrônico, quando da incidência de um defeito, de um vício no objeto desse 

contrato é o ponto a ser analisado. Busca-se respostas a fim de se verificar a 

necessidade ou não de criação de legislação para regular a tão nova modalidade 

negocial, objetivando conferir maior garantia jurídica às partes contratantes, atendendo, 

efetivamente, o princípio da estabilidade da ordem jurídica e social. 
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Enquanto tal estabilidade, indispensável para que a eficácia do contrato seja 

atingida, não é encontrada em nenhuma lei própria, verifica-se necessária a análise 

minuciosa de todo e qualquer detalhe existente na elaboração de um contrato 

eletrônico. Procura-se também, no presente, o estudo de todos os componentes 

contratuais necessários para que o contrato tenha o seu fim atingido, sempre 

objetivando os princípios basilares da livre manifestação de vontade e da 

obrigatoriedade do cumprimento contratual, conferindo integral segurança jurídica às 

partes, e, assim, manter a ordem jurídica e social, sem qualquer desequilíbrio ou má-fé. 
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1 TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 

 

 

No sistema legal vigente, o contrato é considerado negócio jurídico bilateral,  

Não havendo dúvida que seu pilar de sustentação é o consenso entre as partes, ou 

seja, um acordo bilateral de vontades.  

 

Cada vez que a formação do negócio jurídico depender da conjunção 
de duas vontades, encontramo-nos na presença de um contrato, que é, pois, o 
acordo de duas ou mais vontades, em vista de produzir efeitos jurídicos.

1
 

 

 

A vontade humana é parte fundamental na sua estrutura ética, sendo fundada 

nos princípios de segurança e liberdade volitiva. O contrato reside na lei, como não 

poderia deixar de ser, ou na licitude de seu objeto, dado que o contrato, como suporte 

das relações jurídicas, repele as condutas ilícitas, visto que estas afrontam a ordem 

jurídica e social, o que leva, certamente, à falência das instituições. 

 

                                                           
1
 Cf. COLIN e CAPITANT, Cours élementaire de droit civil français, 4.ed., s.l.: Paris, 1924, p.257 apud 

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil volume 3. Dos contratos e das declarações unilaterais de vontade. 29. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2003. p.09/10. Esclarece o autor que as referências bibliográficas referentes a volumes de 
Direito Civil anteriores ao ano de 2002 e, portanto, ao Código Civil brasileiro em vigor foram mantidas no 
trabalho por entender que os institutos referidos não foram alvo de mudanças capazes de interferir no 
resultado do trabalho. 
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Sendo que o efeito do contrato é criar obrigações, estas, por sua vez, se 

equivalem à disciplina, equivalente à ordem, sinônima de paz social. Partindo do ponto 

de vista da teoria pura do Direito de Kelsen observa-se que a definição tradicional que o 

tem como um acordo de vontades de dois ou mais sujeitos passa por alto uma de suas 

funções mais importantes, que é a função criadora do direito. Nesse contexto, Romano 

Santi explica que o contrato é ato criador de direito objetivo, até porque para alcançar o 

fim apontado pelos sequazes da concepção tradicional, qual o da constituição de 

relações, não pode deixar de estabelecer normas, eis que dever jurídico não pode 

existir sem correspondente comando.2 

 

Contrato, portanto, pode ser definido de várias formas: 

 

É todo acordo de vontades de fundo econômico realizado entre pessoas de 
Direito Privado que tem por objetivo a aquisição, o resguardo, a transferência, a 
conservação, a modificação ou a extinção de direitos, recebendo o amparo do 
ordenamento legal.

3
 

 

 

Na tradição do Código de Napoleão, no qual foi inspirado em parte o Código 

Civil de 1916, o contrato “é o ato jurídico que relaciona duas ou mais pessoas acerca de 

determinada obrigação, criando entre elas vínculo jurídico que as obriga mutuamente 

ao cumprimento das obrigações que assumiram.”4 

 

Logo, com os mesmos elementos do direito francês, podemos conceituar o 

                                                           
2
 SANTI, Romano. Frammenti di um Dizionario Giuridico apud GOMES, Orlando. Contratos. 17. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1997. p.13. 
3
 FIÚZA, César. Direito Civil - curso completo. 2. ed. Belo Horizonte: Livraria Del Rey, 1999. p.211. 

4
 ANDRADE, Ronaldo Alves de, Contrato Eletrônico no Novo Código Civil e no Código do Consumidor. Barueri: 

Manole, 2004. p.18. 
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contrato como o negócio jurídico bilateral pelo qual duas ou mais pessoas emanam 

vontades convergentes para criar, modificar, transferir, extinguir direitos e obrigações – 

relação jurídica – e regulamentar a relação jurídica nascida do negócio jurídico. 

 

Da conexão entre conceito de contrato e o de negócio jurídico, explica Orlando 

Gomes: 

 

Contrato é uma espécie de negócio jurídico que se distingue, na formação, por 
exigir a presença de pelo menos duas partes. Contrato é, portanto, negócio 
jurídico bilateral, ou plurilateral. Contrato distingue-se da lei, por ser fonte de 
obrigações e direitos subjetivos, enquanto a lei é fonte de direito objetivo, ação 
humana de efeitos voluntários.

5
 

 

 

Os muitos conceitos de contrato, que partem essencialmente da descrição 

legal, repositório de todos os seus elementos objetivos e subjetivos, configuram um dos 

mais importantes institutos jurídicos, pois este é basilar de inúmeras relações humanas 

em sociedade, onde, para Jefferson Daibert, a simultaneidade configura-se como “a 

característica vital dos contratos, pois será uma vontade que promete e outra que 

aceita”6, sem o que não haverá contrato, ato jurídico perfeito carecedor de acordo nas 

manifestações de prometer e de aceitar. 

 

Os contratos eletrônicos não têm um perfil ou natureza jurídica distinta da dos 

contratos em geral. Não se trata de nova espécie não tipificada de negócio, como são 

os contratos de leasing, franquia ou cartão de crédito. Em verdade, é tão somente um 

                                                           
5
 GOMES, Orlando. Contratos. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p.04. 

6
 DAIBERT, Jefferson. Dos contratos: parte especial das obrigações. 4. edição. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 

p.05. 
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novo e atual meio de se efetivar um contrato, cuja instrumentação deve ser aportada 

em mídia eletrônica. 

 

Com efeito, “contrato eletrônico é aquele celebrado por meio de programas de 

computador ou aparelhos com tais programas”7. Pedro Alberto de Miguel Asensio 

define o contrato eletrônico como sendo aquele que se aperfeiçoa mediante o 

intercâmbio eletrônico de dados de computador a computador. Em sua linguagem: 

 

La categoría de los contratos electrónicos, incluso en sentido estricto, de modo 
que englobe los contratos que se perfeccionan mediante el intercambio 
electrónico de datos de ordenador a ordenador, no es una realidad específica 
da Internet, que sólo es uno de los medios de comunicación empleados para la 
formación de contratos de tal categoría.

8
 

 

 

Contrato por meio eletrônico é, portanto, o negócio jurídico celebrado mediante 

a transferência de informações entre computadores, e cujo instrumento pode ser 

decalcado em mídia eletrônica.9 

 

A contratação eletrônica, ou a contratação através de meios eletrônicos, ou 

ainda contratação por via eletrônica é um contrato privado para que as pessoas possam 

adquirir ou trocar bens e serviços que se oferecem através da Internet. 

 

No que diz respeito a contratos internacionais, encontrar um conceito perfeito e 

                                                           
7
 GLANZ, Semy. Internet e contrato eletrônico,s.l.: Revista dos Tribunais, 757/70. apud ANDRADE, Ronaldo 

Alves de. Contrato eletrônico no novo Código Civil e no Código do Consumidor, Barueri: Manole, 2004. p.29. 
8
 ASENSIO, Pedro Alberto de Miguel. Derecho privado de Internet, Madrid: Civitas, 2000. p.290. 

9
 Dessa forma, entram nessa categoria os contratos celebrados via correio eletrônico (e-mail), Internet, 

Intranet, EDI (Eletronic Date Interchange) ou qualquer outro meio eletrônico, desde que permita a 
representação física do negócio em qualquer mídia eletrônica, como CD, disquete, fita de áudio ou vídeo. 
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acabado não se configura como uma tarefa das mais simples. O contrato internacional 

alcança muito proximamente a definição de contrato latu sensu, uma vez que também é 

um acordo de vontades que visa colimar um objetivo. “A diferença fundamental esta no 

fato de que no contrato internacional as clausulas concernentes à conclusão, 

capacidade das partes e o objeto se relacionam a mais de um sistema jurídico.”10 

 

A fim de se obter uma definição satisfatória sobre o conceito de contratos 

internacionais, citamos Irineu Strenger: 

 

São contratos internacionais do comércio, todas as manifestações bi ou 
plurilaterais das partes, objetivando relações patrimoniais ou de serviços, cujos 
elementos sejam vinculantes de dois ou mais sistemas jurídicos extraterritoriais, 
pela forca do domicilio, nacionalidade, sede principal dos negócios, lugar do 
contrato, lugar da execução ou qualquer circunstância que exprima um liame 
indicativo de Direito aplicável.

11
 

 

 

Na elaboração dos contratos internacionais, onde as partes contratantes estão 

domiciliadas em países diferentes, surgem problemas quanto à escolha da lei a ser 

aplicada. Esta escolha poderá ser feita tanto pela vontade das partes contratantes, 

princípio característico das relações contratuais, ou pode ser objeto de indicação 

através das normas de Direito Internacional Privado. 

 

1.1 Dos princípios contratuais 

 

Os princípios informadores são regras gerais e fundamentais que fornecem os 

                                                           
10

 ENGELBERG, Esther. Contratos internacionais do comércio. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003. p.19. 
11

 STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986. p.65. 



 16 

 

pilares de determinado ramo do pensamento científico. “Informam, portanto, o cientista. 

Daí o nome, princípios informadores, porque informam as regras fundamentais, das 

quais devemos partir.”12 

 

O princípio da autonomia da vontade particulariza-se no Direito Contratual na 

liberdade de contratar, que abrange os poderes de auto-regência de interesse, de livre 

discussão das condições contratuais e, por fim, de escolha do tipo de contrato 

conveniente à atuação da vontade. “Manifesta-se, por conseguinte, sob tríplice aspecto: 

a) liberdade de contratar propriamente dita; b) liberdade de estipular o contrato; c) 

liberdade de determinar o conteúdo do contrato.”13 

 

O princípio da autonomia da vontade é a responsável direta da possibilidade de 

celebração de contratos atípicos, sendo que a prerrogativa para tanto, na legislação 

brasileira, encontra respaldo no art. 425 do Código Civil, que dispõe: 

 

Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas 
gerais fixadas neste Código.

14
 

 

 

A autonomia da vontade é regra geral, mas existem exceções, sendo usada a 

liberdade de contratar em maior ou menor grau, dependendo da conveniência das 

partes. Configura-se esse princípio como aquele que faculta às partes a total liberdade 

para contratarem fundada na vontade livre de contratar, sem a lei impor limites de modo 

                                                           
12

 FIÚZA, César. op.cit. p.214. 
13

 GOMES, Orlando. op.cit.p.22. 
14

 BRASIL, Código Civil. Organização dos textos, notas remissivas, índices e comentários por Ricardo Fiúza, 
2.ed. ver.e aum, São Paulo: Saraiva, 2004. 
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indeclinável, atuando nos limites legais imperativos. 

 

Por este princípio ninguém é obrigado a contratar ou não contratar; as pessoas 

são livres para escolherem com quem contratar; as cláusulas contratuais são livremente 

escolhidas, atendendo-se aos limites legais; podendo-se, no entanto, utilizar-se do 

Poder Judiciário para fazer respeitar o contrato. 

 

No direito internacional privado a autonomia da vontade das partes significa a 

aceitação da livre vontade das partes como elemento de conexão sobre a constituição e 

o efeito de atos jurídico obrigacionais, ou seja, as próprias partes podem escolher, 

explicita ou implicitamente, o direito aplicável sobre a constituição e os efeitos do 

contrato no âmbito do direito obrigacional. 

 

Na elaboração do contrato internacional, a vontade das partes é amplamente 

admitida, sem que haja, no entanto, uma liberdade de ação ilimitada, encontrando 

barreiras, principalmente, à regras jurídicas de ordem pública.15 

 

Já pelo princípio da obrigatoriedade contratual, quando celebrados os contratos, 

estes não podem ser modificados, são irretratáveis, salvo por mútuo acordo. Faz lei 

entre as partes envolvidas (pacta sunt servanda), sendo importante em nossa 

                                                           
15

 Existem ordenamentos jurídicos que estabelecem restrições ao princípio da autonomia da vontade. No 
Brasil, a Lei de Introdução ao Código Civil, art. 9°. Já na Itália, contrariando o entendimento do legislador 
brasileiro, o italiano determinou expressamente, nas “Disposições Preliminares do Código Civil de 1942”, a 
autonomia da vontade das partes quanto à lei aplicável ao contrato: “Lê obbligazioni che nascono dal contratto 
sono regalate dalia legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella Del luogo nei quale il 
contratto è stato conchiuso. È salva in ogni caso la diversa volantà delle parti”. 
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sociedade para garantir segurança jurídica ao comércio. “Um contrato válido e eficaz 

deve ser cumprido pelas partes. O acordo de vontades faz lei entre as partes.”16 

 

Orlando Gomes explana o conceito do princípio da força obrigatória na regra de 

que o contrato é lei entre as partes: 

 

Celebrado que seja, com observância de todos pressupostos e requisitos 
necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas 
cláusulas fossem preceitos legais imperativos.

17
 

 

 

Para Silvio Rodrigues, a obrigatoriedade do cumprimento do contrato nasce da 

lei. “E a lei o faz compelir aquele que livremente se vinculou a manter sua promessa, 

procurando, desse modo, assegurar as relações assim estabelecidas.”18 

 

O Poder Judiciário, em regra, somente pode atuar nos contratos para declará-

los nulos ou para a sua resolução, nunca podendo proceder à modificação de cláusulas 

contratuais. O ordenamento deve conferir à parte instrumentos judiciários para obrigar o 

contratante a cumprir o contrato ou a indenizar pelas perdas e danos. Não tivesse o 

contrato forca obrigatória e estaria estabelecido o caos. 

 

Existem exceções preconizadas em algumas legislações, revelando forte 

tendência para este significado ser menos rígido, devido às alterações sócio-

econômicas provocadas oficialmente pela Revolução Industrial e pelas I e II Guerras 

                                                           
16

 VENOSA, Sílvio de Salvo. Teoria geral dos contratos. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1997. p.26. 
17

 GOMES, Orlando. op.cit. p.36. 
18

 RODRIGUES, Silvio. op.cit. p.13. 
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Mundiais, e a máxima pacta sunt servanda foi perdendo seu absolutismo, sem, 

contudo, significar que o princípio esteja abandonado. 

 

Assim, atualmente não se admite mais o sentido absoluto do princípio da força 

obrigatória dos contratos. Esta mudança de orientação deve-se a acontecimentos 

extraordinários que revelaram a injustiça da aplicação do princípio em termos absolutos. 

 

O que vem ocorrendo atualmente no ramo direito contratual internacional é que, 

com o incremento do comércio entre pessoas residentes em países distintos, bem como 

as constantes modificações nos ambientes políticos e econômicos, os quais geram 

grandes incertezas para as partes contratantes, o já abrandado princípio da 

intangibilidade contratual ganhou mais um oponente, que é a chamada cláusula 

hardship.19  

 

A idéia de que o simples consentimento basta para formar o contrato é 

conquista recente do pensamento jurídico. Pelo princípio do consensualismo existe a 

celebração de contratos, por regra geral, a partir do momento em que as partes chegam 

a um consenso, na conformidade da Lei, sendo dispensada quaisquer formalidades 

adicionais.  
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 Cláusula que permite a revisão do contrato se sobrevierem circunstâncias que alterem substancialmente o 
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encontrar uma adequada reação à superveniência de fatos que alterem a economia das partes, a fim de 
manter sob seu controle uma serie de controvérsias potenciais e para assegurar a continuação da relação em 
circunstancias que, segundo os esquemas jurídicos tradicionais, poderiam levar à resolução dos contratos. 
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O consentimento – solo consensus – forma os contratos, o que não significa 
sejam todos simplesmente consensuais, alguns tendo sua validade 
condicionada à realização de solenidades estabelecidas na lei e outros só se 
perfazendo se determinada exigência for cumprida.

20
 

 

 

Este princípio é a regra geral, sendo limitado quando a lei exigir formalidades 

extras para alguns contratos. 

 

As vicissitudes pelas quais o contrato vem passando, com o abandono do velho 
paradigma, calcado em valores correntes nos séculos XVIII e XIX, e o 
estabelecimento de um novo modelo, consoante o Estado Social em que 
vivemos, diz respeito a toda a sociedade, na medida em que a quase totalidade 
de seus componentes, em algum momento de sua vida, figurou num dos pólos 
de uma relação contratual.

21
 

 

 

Para que possamos compreender o contrato, cabe a análise de seus princípios, 

que nada mais são do que regras de alto grau de generalidade que o animam. Faz-se 

necessário, portanto, situar doutrinariamente cada um dos já mencionados princípios, 

cuidando em precisar-lhes o respectivo conteúdo, bem como eventuais ponderações 

que o curso da história lhes tenha conferido. Como podemos apreciar, o consentimento 

é a alma do contrato, o elemento fundamental que determina sua existência. Sem o 

consentimento de ambos contratantes não existe contrato e menos ainda se cria uma 

relação jurídica obrigacional. “El consentimiento es, pues, la declaración de la voluntad 

común de las partes contratantes, el momento de la coincidencia de la aceptación con 

la oferta.”22 
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O princípio da relatividade dos efeitos dos contratos faz com que a regra geral 

seja que o contrato só ata aqueles que dele participaram, produzindo efeitos somente 

entre as partes envolvidas, não se atingindo terceiros. “Daí se diz que com relação a 

terceiros o contrato é res inter alios acta, alis neque nocet neque potest.”23 

 

No entanto, o contrato necessita ser tangível, palpável, percebido pelas 

pessoas que dele não participaram. É por esta noção que, mesmo indiretamente, o 

contrato toca terceiros. Contudo, seus efeitos são internos. Ninguém pode tornar-se 

credor ou devedor contra a sua vontade.  

 

O princípio da relatividade não é absoluto e tem exceções, as quais previstas 

em lei, como a estipulação em favor de terceiros, contrato coletivo de trabalho, locação 

em certos casos e o fideicomisso “inter vivos”. 

 

Em relação ao princípio da boa-fé, a questão atine mais propriamente à 

interposição dos contratos, tendo a finalidade de evitar lesão no contrato, oriunda de má 

fé de uma das partes. 
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 22 

 

 

Cada vez mais as relações negociais vêm demonstrando um interesse 
crescente pela boa-fé, que se configura como apetrecho ideal para conseguir 
uma maior prossecução da justiça real, nos casos concretos.

24
 

 

O sentido literal não deve prevalecer sobre a intenção das partes no momento 

da celebração do contrato. As partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas, 

devem ter boa-fé. O credor e o devedor devem se ajudar na execução do contrato. 

 

Coloquialmente, podemos afirmar que esse princípio se estampa pelo dever 
das partes de agir de forma correta antes, durante e depois do contrato, isto 
porque, mesmo após o cumprimento de uma obrigação, podem sobrar-lhes 
efeitos residuais.

25
 

 

 

O código alemão, traduzindo o interesse social de segurança das relações 

jurídicas, diz que as partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas. Logo, 

entende-se pela boa-fé contratual “que o literal da linguagem não deve prevalecer sobre 

a intenção manifestada na declaração de vontade, ou dela inferível.”26 

 

Todavia, durante o desenvolvimento da conceituação do festejado instituto, deu 

à boa-fé dupla acepção. A boa-fé subjetiva traz consigo a idéia de ignorância, mesmo 

que escusável, relativa à determinada situação, sendo esse seu sentido subjetivo 

muitas vezes imperceptível aos demais sujeitos. De outro lado, a boa-fé objetiva 

considera-se uma norma de comportamento guiado pela lealdade, um dever de agir de 

acordo com determinados padrões sociais de lisura e honestidade, considerando todos 
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os membros da sociedade como juridicamente tutelados e respeitados como pessoa.  

 

Em sede de contratos internacionais, o princípio da boa-fé (latu sensu) é 

amplamente aceito, sendo um dos chamados princípios gerais do comércio 

internacional, consagrado nas diversas legislações internas, Convenções27 e Tratados28 

internacionais. 

 

1.2 Da classificação contratual 

 

Analisada a questão conceitual, faz-se necessária a exibição da classificação 

dos contratos, para que se entenda a real importância para a interpretação e a definição 

da obrigação das partes. 

 

A classificação é um procedimento lógico, por meio do qual, estabelecido um 
ângulo de observação, o analista encara um fenômeno determinado, grupando 
suas várias espécies conforme se aproximem ou se afastem umas das outras. 
Sua finalidade é acentuar as semelhanças e dessemelhanças entre as múltiplas 
espécies, de maneira a facilitar a inteligência do problema em estudo.

29
 

 

 

Todo contrato, no mínimo, deve conter a manifestação de vontade de duas 

partes, dessa forma pode parecer estranho classificar um contrato como unilateral. 

                                                           
27

 A Convenção de Viena de 1980 que discorre sobre os contratos internacionais de compra e venda, 
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Entretanto, a classificação dos contratos em unilaterais ou bilaterais tem como foco as 

obrigações assumidas pelos contratantes. 

 

Assim sendo, nos contratos unilaterais, só uma das partes se obriga em face da 

outra. Nestes, um dos contratantes é exclusivamente credor, enquanto o outro é 

devedor. É o que ocorre na doação pura, no depósito e no comodato. 

 

Nos bilaterais nascem obrigações recíprocas; os contratantes são 

simultaneamente credores e devedores do outro. Na compra e venda, por exemplo, o 

vendedor está obrigado a entregar o bem, assim que recebe o preço ajustado. 

Ressalte-se que nesta espécie de contrato à vista, não pode um dos contratantes, 

antes de cumprir a sua obrigação, exigir o cumprimento da do outro. A “exceptio non 

adimpleti contractus” somente pode ser oposta quando a lei ou o próprio contrato não 

determinar a quem cabe primeiro cumprir a obrigação. 

 

Sempre que a obrigação não é cumprida pelo modo devido a outra parte pode 
recusar-se a cumprir a sua, até que seja completada ou melhorada 
pertinentemente. A exceptio non rite adimpleti contractus (cumprimento do 
contrato em parte) é, no fundo, a mesma exceptio non adimpleti contractu, dado 
que o cumprimento parcial inexato ou defeituoso equivale ao inadimplemento.

30
 

 

 

Nos contratos bilaterais translativos da propriedade, a coisa objeto da prestação 

do alienante pode ser rejeitada pelo adquirente se forem eivadas de vícios redibitórios. 

A essa hipótese de inexecução culposa do contrato equipara-se, nos efeitos, a que se 

configura através da garantia expressa dada pelo alienante ao adquirente. É que, 
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oferecendo-a, o transmitente assegura possuir a coisa as qualidade que o adquirente 

julga necessárias para a aquisição, pouco importando, então, que tenha aquele 

procedido culposamente ou não. 

 

A distinção entre estas duas espécies de contrato é de enorme relevância, 
porque variam os efeitos do ato conforme o ajuste seja unilateral ou bilateral. 
Assim, a „expectio non adimpleti contratus‟, ou seja, a „exceção do contrato não-
cumprido‟, é peculiar às convenções sinalagmáticas; também, a cláusula 
resolutiva tácita é inerente ao contrato bilateral e estranha ao unilateral, pois, 
como naquele, as prestações são recíprocas [...].

31
 

 

 

Já a classificação dos contratos em onerosos e gratuitos está intimamente 

apensa no objetivo do contrato, ou seja, a classificação norteia-se pela utilidade 

proporcionada pelos contratos, enquanto outros fundam no ônus a respectiva 

diferenciação.  

 

Os onerosos são aqueles que por serem bilaterais trazem vantagens para 

ambos os contraentes, pois estes sofrem um sacrifício patrimonial correspondente a um 

proveito almejado, como por exemplo, na locação em que o locatário paga o aluguel 

para usar e gozar do bem e o locador entrega o que lhe pertence para receber o 

pagamento. Os gratuitos, ou benéficos, são aqueles em que só uma das partes obtém 

um proveito, podendo este, por vezes, ser obtido por terceira pessoa, quando há 

estipulação neste sentido, como na doação pura e simples. 

 

É preciso não confundir a classificação dos contratos em bilaterais e unilaterais 
com a dos onerosos e gratuitos, embora haja coincidência de algumas 
espécies. Os contratos onerosos comumente são bilaterais, e os gratuitos da 
mesma forma unilaterais. Mas é apenas coincidência. O fundamento das 
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classificações difere: uma tem em vista o conteúdo das obrigações, e outra, o 
objetivo colimado. Não há uma correspectividade necessária, pois que existem 
contratos unilaterais que não são gratuitos (o mútuo, por exemplo), e outros que 
são bilaterais e podem ser gratuitos (o mandato, por exemplo).

32
 

 

 

Quanto modo pelo qual o contrato se consuma, podem ser classificados em 

consensuais ou reais. O consenso das partes é uma condição essencial na formação 

de qualquer contrato, entretanto, há convenções que além do consenso, exigem para a 

sua formação a entrega de alguma coisa, ou seja, a tradição. 

 

Consensuais são os que se consideram formados pela simples proposta e 

aceitação. Reais são os que só se formam com a entrega efetiva da coisa, como no 

mútuo, no depósito ou no penhor. A entrega, aí, não é cumprimento do contrato, mas 

detalhe anterior, da própria celebração do contrato. Observe-se que a doutrina moderna 

critica o conceito de contrato real, mas a espécie ainda é inafastável diante do nosso 

direito positivo vigente. Os contratos reais são comumente unilaterais posto que se 

limitam à obrigação de restituir a coisa entregue. Excepcionalmente, podem ser 

bilaterais, como acontece no contrato de depósito remunerado: a importância prática 

está em que, enquanto não entregue a coisa, não há obrigação gerada.  

 

A classificação dos contratos em solenes e não solenes está relacionada a 

forma de elaboração do contrato, se estes forem previamente consensuais. 
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Os solenes, também chamados formais, são contratos que só se aperfeiçoam 

quando o consentimento das partes está perfeitamente adequado pela forma prescrita 

na lei, objetivando conceder segurança a algumas relações jurídicas. De regra, a 

solenidade se exige na lavratura de documentos ou instrumentos (contrato) público, 

lavrado nos serviços notariais (cartório de notas), como na escritura de venda e compra 

de imóvel que é, inclusive pressuposto para que o ato seja considerado válido. Os não-

solenes, ou consensuais, são os que se perfazem pela simples anuência das partes. O 

ordenamento legal não exige forma especial para que seja celebrado, como no contrato 

de transporte aéreo. 

 

Seguindo, as formas de classificações dos contratos em comutativos e 

aleatórios são restritas aos contratos bilaterais e onerosos, sendo embasadas no 

conhecimento, ou não, pelas partes, há época da celebração do contrato e das 

obrigações advindas. 

 

O comutativo é o tipo em que uma das partes, além de receber da outra 

prestação equivalente a sua, pode apreciar imediatamente essa equivalência. No 

momento da formação, ambas as prestações geradas pelo contrato estão definidas, 

como na compra e venda. Aleatório é o contrato bilateral e oneroso, onde no ato da 

celebração, pelo menos uma das partes, não tem certeza do montante da sua 

prestação, posto que assumiu um risco, como, por exemplo, o contrato de seguro, pois 

a seguradora só pagará a indenização ao beneficiário se ocorrer o sinistro, que é um 

evento futuro e incerto. 
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Na idéia de comutatividade se insere, de um certo modo, a de equivalência das 
prestações. Porque é normal que, nas convenções de intuito lucrativo, cada 
parte, só consinta num sacrifício, se aquilo que obtém em troca lhe for 
equivalente.

33
 

 

 

Os contratos nominados, também chamados típicos, são espécies contratuais 

que possuem denominação (nomem iuris) e são regulamentados pela legislação, 

enquanto os inominados (ou atípicos) são os que resultam da consensualidade, não 

havendo requisitos definidos na lei, bastando para sua validade que as partes sejam 

capazes (livres), o objeto contrato seja lícito, possível e suscetível de apreciação 

econômica. 

 

Típicos são os contratos previstos em nosso ordenamento jurídico, ou seja, 

aqueles que já possuem suas características estabelecidas na legislação, como, por 

exemplo, o contrato de locação imobiliária, o contrato de compra e venda, o contrato de 

seguro, o contrato de corretagem. “Un contrato será típico cuando se encuentrare 

regulado específicamente em uma ley, cualquiera qu sai sua narureleza y no 

exclusivamente em el Codigo Civil.”34 Inclusive, a esse respeito, resulta apropriada a 

norma contida no Projeto de Código Civil argentino de 1998, quando em seu artigo 913 

dispõe que “Los contratos son típicos o atípicos según que la ley los regule 

especialmente o no”. 

 

Por sua vez, nos atípicos a determinação formal é dada pelas partes, já que o 

contrato não foi previsto pelo legislador, como uma compra e venda de matéria prima 
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cumulado com fornecimento de mão de obra. “Será atípico cuando carezca de uma 

reglación legal espcífica.”35 

 

A celebração de um contrato atípico exige-lhes o cuidado de descerem a 
minúcias extremas, porque na sua disciplina legal falta a sua regulamentação 
específica. Na solução das controvérsias que surgirem, o julgador ou interprete 
terá de invocar em suprimento do conteúdo das cláusulas próprias os princípios 
legais relativos ao contrato típico mais próximo, e isto nem sempre é fácil, 
porque a ocupação de zona grísea, entre mais de um, sugere às vezes 
aproximações várias, nenhuma das quais dotada de pura nitidez.

36
 

 

 

Os contratos atípicos subdividem-se em atípicos propriamente dito e mistos, os 

quais são compostos de prestações típicas de outros contratos, ou de elementos mais 

simples, combinados pelas partes. 

 

Se entendermos o contrato como um instrumento que permite o intercâmbio de 

bens e serviços, ou mesmo como um “instrumento para a realização de atividade ou 

relações econômicas”37, é óbvio que o universo contratual não se esgota com os 

contratos típicos regulados pelo Código Civil, já que atendendo ao princípio da 

autonomia privada, as pessoas podem celebrar qualquer contrato, típico ou atípico, 

sempre e quando seu objeto seja lícito e, por tanto, não atente contra a ordem pública, 

bons costumes e normas legais de caráter imperativo. 

 

Com efeito, surge o problema do modo interpretativo dessas novas figuras 

contratuais (ou contratos atípicos). Uma das respostas pode ser considerar que, em 
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primeiro lugar, a vontade das partes contratantes declarada e contida no contrato, e 

subsidiariamente aplicar as normas legais, começando pelas normas da teoria geral do 

contrato e após as dos contratos típicos especiais. 

 

Desde luego, la interpretación de los contratos atípicos deberá efectuarse 
conforme al principio general de la buena fe que impone a los contratantes el 
deber de actuar conforme a Derecho y en forma leal y honesta en todas sus 
relaciones contractuales.

38
 

 

 

A classificação em principais ou acessórios tem em vista o vínculo que há entre 

dois contratos, ou seja, a eventual relação dos pactos. 

 

Os principais são os que existem por si, exercendo sua função e finalidade 

independentemente da existência de outro. É o contrato autônomo, isso é, cuja 

existência não depende de outro, como, por exemplo, a locação imobiliária. 

 

Os acessórios (ou dependentes) são aqueles que só existem porque 

subordinados ou dependentes de outro, ou para garantir o cumprimento de determinada 

obrigação dos contratos principais. É o contrato que existe em função do principal, 

desse modo, extinguindo-se o principal, o contrato acessório deixa de existir no mundo 

jurídico, como por exemplo, a caução e a fiança. 

 

Se o contrato principal é nulo, ineficaz, igualmente será o acessório; assim, se 
um contrato de fiança estiver adjeto a um contrato de locação e este for 
declarado nulo por incapacidade absoluta de uma das partes, nula será a 
fiança. 
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Todavia, a recíproca não é verdadeira. Se a fiança for ineficaz, por um defeito 
qualquer, a nulidade do acessório não contamina o principal, que sobreviverá 
intocado. A fiança não produz efeito; a locação.

39
 

 

 

Na classificação onde é levada em conta a atuação, ou não, de ambas as 

partes contratantes na elaboração do contrato, podemos conceituá-los como paritários 

ou de adesão. 

 

Os paritários são contratos em que as partes estão em situação de igualdade 

no que pertine ao princípio da autonomia de vontade; participando da elaboração 

conjuntamente, estabelecendo as regras do contrato. Os contratantes discutem os 

termos do ato do negócio e livremente se vinculam fixando cláusulas e condições que 

regulam as relações contratuais.  

 

Os contratos por adesão se caracterizam pela inexistência da liberdade de 

convenção, porque excluem a possibilidade de debate ou discussão sobre os seus 

termos; um dos contratantes se limita a aceitar as cláusulas e condições previamente 

redigidas pelo outro, aderindo a uma situação contratual que já está previamente 

definida. Ressalte-se se tratar de um cliché contratual, segundo normas de rigorosas, 

que alguém adere, aceitando os termos como postos, não podendo fugir, 

posteriormente do respectivo cumprimento. No contrato de adesão uma das partes 

impõe os termos do pacto, sendo que a outra simplesmente adere ao contrato pré-

estabelecido, concordando com as suas condições. Considerando que o contrato de 

adesão é elaborado apenas pelo proponente, caso haja dúvida no sentido de alguma 
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das cláusulas, a interpretação deverá ser em benefício do aderente, que como regra é a 

parte mais fraca. 

 

Contrato de execução imediata é aquele onde as partes cumprem seus deveres 

e auferem seus direitos em um único momento, como, por exemplo, a venda e compra 

a vista, posto que nesse contrato, o vendedor, mediante o recebimento integral do 

preço, transfere a propriedade do bem ao comprador. “São os que se esgotam num só 

instante, mediante uma única prestação, como por exemplo, a compra e venda de uma 

coisa à vista.”40 

 

Já os contratos de execução continuada são os que se protraem no tempo, 

caracterizando-se pela prática ou abstenção de atos reiterados, solvendo-se num 

espaço mais ou menos longo de tempo. “Ocorrem quando a prestação de um ou de 

ambos os contraentes se dá a termo.”41 O contrato de execução diferida é o aquele no 

qual, pelo menos uma das partes, deverá cumprir a sua obrigação em época diversa da 

celebração do pacto, exemplificando, a venda e compra cujo pagamento se dará em 

uma futura parcela. 

 

Nesse mesmo gênero, encontramos os contratos de execução sucessiva ou 

também chamados “de trato sucessivo”, onde Caio Mario assinala: 

 

De execução sucessiva ou de trato sucessivo, ou execução continuada, como 
denominado no art. 478, é o contrato que sobrevive, com a persistência da 
obrigação, muito embora ocorram soluções periódicas, até que, pelo 
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implemento de uma condição, ou decurso de um prazo, cessa o próprio 
contrato. O que caracteriza é o fato de que os pagamentos não geram a 
extinção da obrigação, que renasce. A duração ou continuidade da obrigação 
não é simplesmente suportada pelo credor, mas é querida pelas partes 
contratantes. Caso típico é a locação, em que a prestação do aluguel não tem 
efeito liberatório, senão do débito correspondente a período determinado, 
decorrido ou por decorrer, porque o contrato continua até a ocorrência de uma 
causa extintiva..

42
 

 

 

Os contratos classificados como pessoais “são aqueles em que a pessoa do 

contratante é considerada pelo outro como elemento determinante de sua conclusão.”43 

Por outro lado, os impessoais “são aqueles em que a pessoa do contratante é 

juridicamente indiferente.”44 Posta a classificação contratual, necessário que se pincem 

pontos a respeito da formação do contrato, extremamente importante na delimitação 

dos direitos e deveres das partes negociantes. 

 

1.3 Da formação contratual 

 

O ciclo vital dos contratos se perfaz mediante três fases fundamentais, que são 

a formação (geração), a conclusão (aperfeiçoamento) e a execução (consumação). Em 

cada uma delas, o ajuste da vontade adquire contornos particulares, e todas são 

indispensáveis à constituição, modificação e extinção dos vínculos jurídicos. 

 

A fase da formação equivale ao período de geração propriamente dito do 

contrato, quando este deixa o plano da cogitação e entre para o da existência. Através 
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 PEREIRA, Caio Mario da Silva, op.cit p.70. 
43

 DINIZ, Maria Helena. op.cit. p.104. 
44

 DINIZ, Maria Helena. op.cit. p.104. 
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dela, as partes vão subindo os degraus de uma escada que as conduzirá à conclusão 

do negócio. A cada degrau galgado elas revelam suas intenções e consolidam a 

disposição negocial, praticando atos que visam diretamente à celebração do contrato. 

Devemos considerar que cada degrau alcançado nesta escada imaginária compromete 

as partes e as vincula em direção à conclusão do negocio. Não é possível o retorno 

sem que o equilíbrio atingido venha a sofrer alterações. Se isso ocorrer, levantar-se-á a 

questão da responsabilidade do agente causador. Maristela Basso ensina que 

formação contratual é “o conjunto de atos através dos quais pode surgir o 

consentimento contratual, o encontro das vontades que, declaradas, exteriorizadas, 

fazem nascer o contrato propriamente dito. É o caminho que conduz à conclusão.”45 

 

O contrato consensual torna-se perfeito e acabado no memento em que nasce 

o vínculo entre as partes onde, para sua formação, são de suma importância uma ou 

mais declarações de vontade dos contratantes. O vínculo contratual nasce quando a 

proposta e a aceitação se integram. 

 

Contudo, proposta e aceitação integram um campo mais avançado da 

elaboração contratual, que deverá ser abordado apenas mais além. No processo de 

formação dos contratos destacam-se dois momentos que, embora iniciais, são muito 

importantes: o memento interno, psíquico (volitivo) e o momento externo, da 

concretização dos atos (declaração). O momento psíquico é o que aproxima as partes, 
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 BASSO, Maristela. Contratos Internacionais do Comércio. Livraria do Advogado: Porto Alegre, 2002. p. 19. 
Logo, podemos dizer que a formação dos contratos internacionais é o período de ajuste da vontade e dos 
interesses das partes, que têm por objetivo a conclusão de um acordo, e cujas tratativas e atos praticados são 
capazes de produzir conseqüências jurídicas segundo as expectativas que geram e os possíveis prejuízos que 
o rompimento pode acarretar à outra parte. 
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que as impulsiona uma em direção à outra, numa relação de complementaridade. Na 

mente de alguém nasce o desejo de possuir e ser proprietário de um objeto. Partindo 

do impulso, organiza seu pensamento e parte para a concretização do desejo. O 

primeiro passo rumo à formação do contrato é curial: a aproximação das partes, que, no 

comércio internacional se dá de maneira peculiar46. Um corte transversal no processo 

clássico e normal de formação de qualquer contrato revela que sucessivos atos se 

praticam antes que os interessados o concluam. Um exame nessas figuras, interessa 

definir as vinculações que seguem. 

 

Opção é “o contrato por via do qual se confere a uma das partes a faculdade de 

criar, por iniciativa própria, uma relação obrigacional já definida em seus pontos 

essenciais.”47 Para haver opção, a proposta da outra parte tem de ser em tais termos 

que a aceitação do optante baste à conclusão imediata do vinculo contratual de que foi 

compromisso preparatório. Deve, portanto, ser a opção, completa, precisa, inequívoca e 

determinada, quer nos pontos principais, quer nos secundários. 

 

Já o contrato preliminar pode ser definido como a preparação de um contrato 

definitivo, com efeito especifico na criação da obrigação de contraí-lo.48 

 

                                                           
46

 Inúmeros são os mecanismos que permitem o desenvolvimento das relações comerciais e pessoais das 
partes, como feiras, exposições, simpósios, congressos e a própria Internet. 
47

  A. Von Thur, trad. De W.Roces, Tomo1, p.191, apud GOMES, Orlando. op.cit. p.58. 
48

 A promessa unilateral de venda é o exemplo clássico, onde o promitente-vendedor obriga-se a prestar seu 
consentimento para a realização do contrato definitivo de venda e compra, se a outra parte o exigir. A outra 
parte fica com a liberdade de celebrar ou não o contrato definitivo, por isso que só é vinculante para o 
promitente. É exatamente o caso dos sites de leilão virtual, como o norte-americano eBay ou o brasileiro 
Mercado Livre. 
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Os acordos provisórios e preparatórios são admissíveis no contesto da 

autonomia privada e naquela faixa em que a liberdade contratual se apresenta como a 

possibilidade de criar concretas espécies de contrato que não correspondem a um 

esquema contratual típico. 

 

Tais negociações não passam, entretanto, de mera tentativa para a realização 

de contratos, não se confundindo com as negociações contratuais propriamente ditas, 

não possuindo força vinculante e por conseguinte, não geram a obrigação de contratar. 

Configuram-se como meros atos preparatórios do contrato sem caráter vinculativo, mas, 

sim, declarações de vontades capazes de formar a relação contratual.  

 

Diferente do acima exposto é a proposta, que “é a firme declaração receptícia 

de vontade dirigida à pessoa com a qual pretende alguém celebrar um contrato, ou ao 

público.”49 Para que a proposta seja válida, é necessário que esta seja formulada em 

termos que a aceitação do destinatário baste à conclusão do contrato. A proposta, ou 

oferta representa a primeira manifestação de vontade dirigida à conclusão do negocio 

jurídico bilateral. “É, na verdade, uma provocação à realização do contrato, que tem 

como função suscitar a realização do contrato”50 Cabe salientar, contudo, que oferta, 

negociação preliminar e contrato preliminar constituem espécies que não se 

confundem, já que esses não comportam nem precisão nem firmeza. 
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 GOMES, Orlando. op. cit. p.62. 
50

 BASSO, Maristela. op. cit. p.24. 
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Na legislação brasileira, o Código de Defesa do Consumidor é único ao 

conceituar proposta: 

 

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 
qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços 
oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se 
utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

51
 

 

  

A definição acima posta, mesmo trazida na legislação protetiva do consumidor 

pode ser utilizável nos contratos mercantis, por tratar-se de uma simples conceituação 

teórica. Tanto é assim que o Código Civil, utilizando-se do texto supra, determinou: 

 

Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar 
dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso. 
 

 

O dispositivo brasileiro acompanha a doutrina alemã, deixando claro que a 

proposta é uma declaração unilateral de vontade, que produz, desde logo, os seus 

efeitos jurídicos entre o proponente e o proposto. 

 

A proposta assume, em princípio, caráter de obrigatoriedade, pois o 
proponente, salvo cláusula expressa, não poderá retirá-la nos termos e prazo 
definidos, sob pena de sugeitar-se a perdas e danos pelo inoportuno 
arrependimento do proponente que venha causar prejuízos ao destinatário da 
oferta.

52
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 BRASIL, Código de Defesa do Consumidor, ANGER, Anne Joyce (org), s.l.: Rideel, 2004. O legislador 
empregou sabiamente a expressão “[...] qualquer forma ou meio de comunicação [...]”, pois hoje a Embratel 
considera a Internet um meio de comunicação. Portanto, analogamente, aplica-se o Código de Defesa do 
Consumidor nas relações de consumo interno oriundas da Internet. 
52

 FIÚZA, Ricardo. Novo Código Civil comentado. 2.ed. ver.e aum, São Paulo: Saraiva, 2004. p.383. 
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Contudo, a análise comparativa revela que os caracteres essenciais da oferta 

encontram certa identidade em todos os sistemas jurídicos estudados.53 Importante 

salientar que ambos os sistemas, tanto o anglo-saxão quanto o francês, albergam a 

imperatividade da observância do dever de informação na oferta, que deverá ser clara e 

precisa. 

 

A proposta obriga, antes da aceitação, se não for simples oferta, enquanto 

correr o prazo da resposta. Fora raras exceções, a proposta pode ser irrevogável por 

vontade do policitante, sendo que a cláusula de irrevogabilidade configura-se como um 

negócio jurídico unilateral que cria, na fase preparatória do contrato, uma obrigação 

para o proponente, por alguns escritores identificada como renúncia à revogação. 

Contudo, deixa de ser obrigatória a proposta que se, feita sem prazo a pessoa ausente, 

decorre tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente, se o 

oblato retarda a aceitação, o proponente desobriga-se. Considera-se razoável, para que 

a proposta chegue ao conhecimento do proponente, um intervalo de tempo compatível 

com a distância e com os meios envolvidos, o que é chamado de prazo moral. Ou seja: 

 

É o prazo durante o qual o proponente tem que esperar a resposta do 
destinatário sobre os termos da proposta que lhe foi dirigida. Se as partes 
estiverem próximas, o prazo não deverá ser longo.

54
 Entretanto, se as partes 

estiverem distantes, haverá flexibilidade.
55

 
 

                                                           
53

 Também no sistema da Commom Law as negociações preliminares se diferenciam da oferta, pois a intenção que 
as acompanha não é a de vincular o proponente a partir do momento em que a outra parte aceita participar das 
negociações. O que chama atenção neste sistema é que a presença ou ausência da intenção é forçosamente uma 
questão prática para os tribunais, que deverão apreciar objetivamente os fatos e as circunstâncias de cada caso. 
54

 Considerando, entre as modalidade de contratos eletrônicos, o e-mail como contrato entre ausentes, surge a 
problemática de se mensurar o tempo razoável para que a parte receba a mensagem com a proposta e envie sua 

resposta.  
55

 ARAÚJO, Jailson. EFING, Antônio Carlos (coordenador). Direito das Relações Contratuais. Vol. 1. São Paulo: 
Juruá, 2002. p. 127. A legislação argentina, em matéria pertinente aos contratos entre ausentes, observou que não 
importa a distância física, mas a declaração, e que mais do que a distancia física, importa a jurídica. 
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A proposta, ou seja, “a oferta dos termos de um negócio, convidando a outra 

parte a com eles concordar”56, encerrando os termos de um contrato, encaminhada por 

e-mail, vincula o proponente que a enviou. Por esta interpretação do e-mail como meio 

de expressão da declaração de vontade através da proposta de um contrato, esta 

vincula quem a propõe e se aperfeiçoa com o encontro da vontade do aceitante, 

concluindo o contrato ao “responder ao remetente”. Portanto, o e-mail está na 

sociedade como mais uma forma a frutificar contratos, tanto oferecido a um indivíduo, 

quanto ao público, e nesta última hipótese geralmente tem originado o tormentoso 

spam57. Mas nem isto, retira-lhe o espírito de obrigatoriedade, a força vinculante, a 

autonomia da vontade, e a sua função social, princípios contratuais a que as partes 

devem observar sob pena de invalidarem o negócio jurídico a que virtualmente, ou 

melhor, a que presencialmente se obrigaram a cumprir. 

 

Do outro lado da proposta, encontra-se a aceitação: 

 

Aceitação é o ato complementar, essencial à existência do contrato. Constitui a 
resposta, afirmativa, à proposição formulada pelo proponente e implica a 
manifestação de vontade através da qual o destinatário da oferta concorda com 
todas as condições apresentadas.

58
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 RODRIGUES, Silvio. op.cit, p.70. 
57

 A definição de spam do ponto de vista prático é o envio abusivo de correio eletrônico não solicitado em 
grande quantidade distribuindo propaganda, correntes e esquemas de "ganhe dinheiro fácil". É o envio de 
correio tentando forçar a leitura pela pessoa que recebe que outroura sequer optou por este recebimento. Um 
desperdício de recursos da rede pago por quem recebe.  
58

 BASSO, Maristela. op.cit.p.57. 
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De acordo com o ensinamento de Silvio Rodrigues, “a aceitação consiste na 

formulação da vontade concordante do oblato, feita dentro do prazo e envolvendo 

adesão integral à proposta recebida.”59 Interessante que a aceitação da proposta para 

conclusão do contrato não precisa ser apenas uma declaração de vontade stricto 

sensu, porquanto a atuação, ou comportamento, com o cunho de manifestar a outrem a 

vontade de provocar os efeitos jurídicos pretendidos. Assim sendo, os atos de 

aceitação podem depender do comportamento do oblato, quando este cumpre de 

imediato sua obrigação, ou utiliza o objeto do negócio.60 

 

Contudo, a aceitação, tal qual a oferta, deve ser inequívoca, precisa e 

determinada.61 Deve haver, nesta declaração de vontade, a correspondência entre a 

vontade real (valoriza a intenção psicológica, interna, baseando-se fundamentalmente 

na intenção dos contratantes) e a vontade declarada (que o próprio nome encarrega-se 

de explicar). 

 

Essa declaração, para ser eficaz, precisa chegar ao conhecimento do 

proponente, real ou presumido. Vez por outra, a aceitação se expressa através de atos 

de cumprimento. “O começo de execução tem esse significado, do mesmo modo, o 

silêncio circunstanciado. Assim, a declaração da vontade, nos contratos, pode ser tácita 

quando a lei não a exigir expressa.”62 
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 RODRIGUES, Silvio. op.cit. p.72.   
60

 Exemplo típico do contrato de transporte público e no estacionamento de veículos em parques públicos. 
61

 Tal entendimento é idêntico, tanto no sistema da Civil Law, como no da Commom Law, onde vigora o 
princípio “the acceptance must be absolute“, ou “unonditionally complu with the offer.” 
62

 GOMES, Orlando. op.cit. p. 64. 
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No que se refere aos contatos internacionais, o silêncio é, sem dúvida, um tema 

inquietante, e as soluções encontradas no direito interno, além de não satisfazerem, 

são muitas vezes conflitantes. 

 

Por isso, a Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de 
Mercadorias é categórica ao determinar que o „silêncio ou inércia, por si só, não 
constituem aceitação (art. 18, I, in fine), o mesmo estando previsto nos 
„Princípios do UNIDROIT‟ [art. 2.5.(1)].

63
 

 

 

Não é relevante, para o estudo do tema proposto, uma abordagem mais 

específica das possibilidades do comportamento do oblato quando da proposta 

(aceitação, contraproposta ou recusa), já que o problema exposto só ocorre com a 

aceitação da oferta, formando legitimamente o contrato, até porque o contrato em 

análise é tipicamente de adesão. 

 

A World Wide Web, que é o canal gráfico da Internet, popularizada em 1995, 

fizeram com que os contratos assumissem um modo de contratação diferenciada. As 

propostas de contratação passaram a ser feitas em sites hospedados em servidores 

desse novo canal gráfico. As ofertas de contratação adotaram a forma de mensagem 

ao público, onde o proponente se dirige a um universo indeterminado de potenciais co-

contratantes. Atualmente, os contratos celebrados na Internet em geral ocorrem de 

duas maneiras: ou o policitante envia sua proposta à outra parte por um e-mail (ou EDI), 

e esta a aceita, também enviando sua aceitação através de e-mail ou plugando-se ao 

site do proponente e preenchendo um formulário e ativando algum comando pelo 
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simples clique do mouse sobre um ícone, ou ainda sendo diretamente alvo de uma 

oferta publicada no próprio site, que contém as condições do negócio, e manifestando a 

aceitação em seguida por meio do preenchimento de um formulário e ativação de um 

comando contido na página.64 

 

Nas relações business-to-business, ou seja, aquelas que se desenrolam entre 

profissionais do comércio (empresários, comerciantes), o contrato eletrônico pode 

englobar uma fase preliminar de negociações sem força obrigatória, em que apenas 

objetivam preparar as bases de um futuro contrato. Essas negociações prévias podem 

se dar por meio de e-mail (eletronic mail) ou de EDI (eletronic data interchange), este 

último uma mensagem eletrônica de dados em formato ou padrão previamente 

convencionado pelas partes ou adotado em razão da natureza do negócio ou costumes 

comerciais. 

 

A aceitação é não só extremamente importante como também complexa, 

merecendo detida análise, já que é ela quem determina o momento da formação do 
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 É assim, dessa última forma, que em geral se dão na Internet as relações business-to-consumer, ou seja, os 
contratos que envolvem fornecedores e consumidores de produtos e serviços de consumo. Esses contratos se 
formam subitamente, bastando uma proposta seguida de uma aceitação, sem uma fase pré-contratual de 
tratativas e negociações, em que as partes desenvolvem conversações (por via eletrônica) e entendimentos 
prévios sobre a oferta antes de chegar a um acordo de vontades final. A proposta em geral não é feita para 
uma pessoa determinada, mas assumem o aspecto de oferta ao público, em que o outro contratante não é 
identificado. A oferta pública se dá através da colocação em página do site das condições do negócio 
oferecido, muitas vezes com a exposição dos objetos e produtos colocados à venda, com a indicação do preço 
respectivo e outras informações. O contrato que se forma mediante esse tipo de oferta, portanto, é um contrato 
típico de adesão, que se caracteriza por concentrar o poder de definição das cláusulas e condições nas mãos 
de uma das partes - o proponente, não existindo espaço para tratativas e discussões. Sem participação na 
discussão das cláusulas e necessitando adquirir o bem oferecido, a liberdade contratual resume-se em aderir à 
proposta formulada. Não existe, portanto, um poder de barganha igualitário entre as partes, havendo um claro 
desequilíbrio de forças. A forma standardizada, pré-modelada, com que se revestem os contratos de adesão, 
pode aparecer na forma de impressos em papel ou na forma digital, por meio da disposição da oferta e 
condições do negócio na interface (página eletrônica) de um site. 
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contrato. Pelo entendimento doutrinário, a manifestação da vontade pode se verificar de 

qualquer maneira inequívoca, de modo que o meio eletrônico é hábil à formação do 

vínculo contratual, desde que se permita identificar o agente.  

 

Porém, para delimitarmos, com exatidão, o momento da formação do contrato, 

temos que verificar a modalidade da contratação (entre presentes ou entre ausentes). 

Sendo uma contratação entre presentes, a proposta é obrigatória se imediatamente 

aceita, momento em que se conclui a fase negocial. Assim sendo, entre presentes não 

haverá qualquer dificuldade em conhecer o exato momento da fusão ou da 

convergência de vontades, isto é, da formação contratual, uma vez que esse evento 

ocorrerá no instante em que, respondendo à oferta manifestada pelo ofertante, o oblato 

manifestar sua vontade de contratar. 

 

Nos contratos celebrados eletronicamente, os contratos podem ser 
considerados entre presentes quando a contratação for feita on line, vale dizer, 
quando os computadores do proponente e do ofertado estiverem ligados e 
fisicamente conectados um ao outro por uma linha telemática – telefônica, cabo 
de televisão (atualmente estuda-se a possibilidade de utilização da rede elétrica 
para conexão de computadores) – no momento da celebração da avença, de 
forma que a proposta remetida pelo proponente possa ser imediatamente 
recebida pelo oblato, que por seu turno poderá de imediato enviar sua 
aceitação.

65
 

 

 

Ora, podemos usar analogamente o contrato celebrado por telefone àqueles 

feitos por diálogo eletrônico, que pode ser tão imediato quanto o habitual diálogo 

telefônico, desde que as partes ou seus representantes estejam em contato simultâneo, 

cada qual junto ao terminal de recepção, e que a resposta do oblato seja imediata à 

oferta. 
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Também afigura-se entre presentes a contratação decorrente da oferta pública 

feita em site, pois nesse caso o site funciona como um estabelecimento virtual, que 

dispõe em um catálogo eletrônico produtos e serviços com funções de publicidade e de 

oferta pública. Pode ser considerado entre presentes porque a aceitação pode ser 

imediatamente recebida pelo ofertante, já que, nesse tipo de relação jurídica, os 

computadores estão simultaneamente conectados. 

 

Na contratação entre ausentes, o contrato somente está acabado quando, após 

prazo razoável, a aceitação é expedida. “O contrato eletrônico é realizado entre 

presentes naquelas situações de transmissão instantânea, e realizado entre ausentes 

naquelas em que a formação do vínculo é diferida no tempo.”66  Temos que o contrato 

eletrônico celebrar-se-á entre ausentes quando não for celebrado on line, ou seja, 

quando o computador do oblato não estiver conectado à rede de computadores na qual 

está conectada a máquina do ofertante. A inexistência de conexão simultânea não 

permite ao oblato conhecer imediatamente a proposta do policitante e tampouco a 

imediata transmissão de sua eventual aceitação, estando, portanto, perfeitamente 

caracterizada a situação de ausência. Logo, o momento da formação do contrato 

eletrônico pode diferir, dependendo da simultaneidade, ou não, da declaração da 

vontade das partes.  
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 ANDRADE, Ronaldo Alves de. op.cit. p.39. 
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 JUNQUEIRA, Mirian. Contratos Eletrônicos, 1.ed. Rio de Janeiro: Maud, 1997. p.23. 
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Quanto ao lugar da formação, parece um tanto quanto lógico que o contrato 

entre pessoas presentes são formados onde elas se encontram. “O que se realiza entre 

pessoas distantes uma da outra, no lugar em que foi proposto.”67 Interessa saber onde 

os contratos se formam, dentre outras razões, para determinar o foro competente e, no 

campo do Direito Internacional, especificamente, a lei reguladora.68 

 

Visando determinar o lugar em que se forma esse tipo de contrato, é necessário 

que recorramos às regras de conflito do país onde a questão foi proposta, analisando, 

principalmente suas normas de direito internacional privado. Nesse ângulo, percebe-se 

a existência de quatro teorias sobre a formação dos contratos: da declaração, teoria da 

recepção da aceitação e a teoria da expedição da aceitação e a do conhecimento. 

 

A teoria da declaração69 é a teoria mais simples, também chamada como da 

manifestação ou simples aceitação. Segundo esta teoria, o contato se forma quando o 

aceitante manifesta ou declara, ou seja, exterioriza sua aceitação em celebrar o 

contrato conforme as determinações e condições da oferta. O contrato se forma no 

momento e no lugar em que o oblato declara aceitar a oferta, independentemente da 

comunicação da aceitação ao proponente. 
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 GOMES, Orlando. op.cit. p.69. 
68

 Do ponto de visto do tempo, não há qualquer diferença entre os contratos que se formam com as partes 
presentes, daqueles em que elas se servem do meio telefônico (por exemplo) para manifestar a vontade, 
considerando-se concluído o contrato no momento em que o oblato aceita a oferta. Entretanto, do ponto de 
vista do lugar, a questão se complica, pois é de difícil identificação o lugar onde reputar-se-ão formados os 
contratos quando as partes que utilizam aparelhos telefônicos se encontrarem em países diferentes. 
69

 Teoria que, embora simples, apresenta um número grande de riscos, pois deixa ao arbítrio do oblato o 
momento da formação do contrato, o qual não pode ser determinado com exatidão, ao passo que o proponente 
fica em segundo plano. 
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De acordo com a teoria da expedição70 não é suficiente que o aceitante declare 

ou manifesta sua aceitação, sendo que será necessário que se despreenda dela, ou 

seja, que a envie, a dirija ao ofertante e portanto deixe de controlá-la. “Não basta, 

portanto, a simples declaração do oblato, é preciso que ele a comunique ao 

proponente, ou seja, envie sua correspondência em tal sentido.”71  

 

Segundo a teoria da recepção72 o contrato se forma quando a aceitação chega 

ao destino, ao domicílio do ofertante, não sendo necessário que ofertante se entere de 

seu conteúdo, pois basta que chegue a aceitação ao âmbito de ação ou esfera jurídica 

do ofertante. Esta é a teoria mais aceita na doutrina comparada e legislação mundial.73 

Conhecida também como teoria da cognição ou da informação, teoria do conhecimento 

acorda que o contrato se forma quando o ofertante conhece a aceitação de sua oferta, 

com o que se dá a coincidência das declarações de vontade, surgindo, em 

conseqüência, o consentimento ou vontade comum de ambos contratantes. 
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 Na França, a jurisprudência tem sustentado que o contrato se forma onde foi emitida a aceitação, sendo 
esse modelo seguido por Bélgica e Luxemburgo. Sua grande vantagem é que, uma vez enviada a aceitação, o 
contrato torna-se perfeito, não podendo o aceitante desfazê-la; a revogação da aceitação não é possível. Por 
outro lado, o risco de que a correspondência não chegue a seu destino recai sobre o proponente. É a teoria 
que vigora também no Brasil, na Argentina e no Paraguai. 
71

 BASSO, Maristela. op.cit. p.102. 
72

 Países regidos pela Commom Law, pois, através de disposições legais consideram o contrato formado no 
lugar em que a proposta foi formulada. Na Inglaterra, no memorável caso Carlill vs. Carbonic Smoke Ball Co., 
consolidou-se o dictum: “enquestionably, as a general proposition, when an offer is made, it is necessary in 
order to make a binding contract, not only that it should be accepted, but that acceptance should be notified.” 
Nos EUA, a aceitação por telefone ou outro meio substancialmente instantâneo é governada pelos princípios 
aplicáveis às aceitações onde as partes estão em presença uma da outra, considerando concluído o contrato 
no lugar em que foi feita a oferta. Na Alemanha também predomina este princípio e na Itália o contrato se 
forma no lugar onde o proponente toma conhecimento da aceitação. 
73

 Fica, no contrato eletrônico, inviável a aceitação tácita, uma vez que o oblato obrigatoriamente deverá 
manifestar de forma expressa sua vontade de contratar enviando sua resposta, a qual poderá ser materializada 
em suporte eletrônico, que poderá permitir, inclusive, a prova do contrato. Pode ser considerada expressa 
aquela manifestação de vontade externada pelo simples premer do mouse de um computador (point and click), 
pois o aceitante pode ler as condições do contrato e, formalmente, emitir a aceitação através do clique, que 
significa sua manifestação de sua vontade de aceitar. 
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Já a teoria do conhecimento ou informação, o contrato por correspondência se 

forma no momento em que a aceitação chega ao conhecimento do autor da oferta e no 

lugar em que então se encontra. Esta teoria vincula a conclusão do contrato ao 

conhecimento, por parte do proponente, do conteúdo da correspondência enviada pelo 

oblato. 

 

O contrato somente se forma quando o proponente lê, se informa do conteúdo 
da correspondência, ficando, portanto, a seu arbítrio procrastinar ou não o 
momento da conclusão do negócio. De outra parte, o aceitante não sabe 
exatamente quando o contrato se forma, nem se foi concluído.

74
 

 

 

A formação dos contratos eletrônicos não difere dos demais contratos; dá-se 

como em todo negocio jurídico, ou seja, pela convergência da manifestação de vontade 

das partes. A única distinção é a maneira como a vontade é manifestada, uma vez que 

no contrato eletrônico a vontade dos contratantes é externada por meio de um 

instrumento tecnológico de informática e transmitida de um computador a outro, de 

modo que a vontade de contratar não é transmitida diretamente à  outra parte 

contratante, mas para um computador. 

 

Logo, aplicando as diversas teorias sobre a formação do contrato a cada uma 

das formas de contratar (contratação com comunicação imediata e contratação sem 

comunicação imediata), diremos que na contratação com comunicação imediata não há 

problema algum, pois o contrato se forma de imediato, instantaneamente, pelo que 
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 BASSO, Maristela. op.cit. p.101/102. Este princípio está presente no direito italiano, que entende que o 
contrato se forma com o conhecimento da outra parte. A respeito da presunção do conhecimento, dispõe o art. 
1.335 do Código Civil daquele país que “a proposta, a aceitação, a sua revogação e outras declarações feitas a 
uma determinada pessoa, se reputam conhecidas no momento em que chegam ao endereço do destinatário”. 
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resulta desnecessário recorrer a uma ou a outra teoria, já que se nesse caso, os quatro 

momentos (declaração, expedição, recepção e conhecimento) se dão de forma 

simultânea. 
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2 DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA 

 

 

A compra e venda é o contrato usual da vida diária. Por meio dele, realiza-se, 

em grande parte, a circulação dos bens. Muitos outros institutos jurídicos, diz-se com 

razão, não passam de auxiliares ou complementares da compra e venda. O mandato, a 

comissão, a preposição, a mediação, o transporte, a conta corrente, o depósito nos 

armazéns gerais, as operações cambiais e as bancárias, os negócios diferenciais e de 

seguro, na sua finalidade, visam desenvolver o contrato de compra e venda, facilitando 

os seus efeitos mediatos e imediatos. 

 

Analisando a história, temos que a compra e venda teve sua origem com o 

aparecimento da moeda, como mercadoria-padrão para a aquisição dos bens de que 

necessitavam os indivíduos ou os grupos, mediante a troca da moeda pelos objetos de 

que cada um precisava. Evoluindo os grupos sociais, trouxe esse progresso o problema 

da aquisição de objetos necessários aos diversos grupos, já não mais sendo possível 

fazer toda a sua aquisição através da troca direta, de objeto por objeto, como 
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primitivamente acontecia.75 O comércio se desenvolve, principalmente, com o 

surgimento da moeda como mercadoria-padrão, que podia ser “trocada” por qualquer 

outra mercadoria. A quantidade de moedas julgadas necessárias para a aquisição dos 

objetos passou a ser o preço; e as mercadorias a serem adquiridas por esse preço são 

o objeto do contrato. 

 

Logo, entende-se por compra e venda “o contrato segundo o qual uma das 

partes se obriga a transferir o domínio de uma coisa a outra, mediante o pagamento, 

por esta, de certo preço em dinheiro.”76 

 

Ou ainda, “o contrato pelo qual uma das partes se obriga a transferir a 

propriedade de uma coisa à outra, recebendo, em contraprestação, determinada soma 

em dinheiro ou valor fiduciário equivalente.”77 

 

A compra e venda, segundo classificação de Gomes, é “contrato bilateral, 

simplesmente consensual, oneroso, comutativo, ou aleatório, de execução instantânea, 

ou diferida.”78 
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 Ultimamente, no comércio internacional, tem sido bastante usada a operação em que um país adquire 
mercadorias de outro para pagamento não em dinheiro, mas em mercadorias diversas. Em última análise, 
trata-se de uma troca ou escambo, não de um contrato de compra e venda. Essa operação tem o nome de 
countertrade. 
76

 MARTINS, Fran. Contratos e obrigações mercantis, 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.100. 
77

 GOMES, Orlando. op.cit. p.221. 
78

 GOMES, Orlando. op.cit. p.222. 
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É bilateral, uma vez que, realizado o acordo de vontades, para ambas as partes 

contratantes nascem obrigações – a de transferir o domínio, para o vendedor, e a de 

pagar o preço, para o comprador. 

 

É consensual, pois se forma pela simples manifestação da vontade das partes, 

gerando o consentimento obrigações pessoais dos contratantes – para o vendedor, a 

obrigação de transferir o domínio da coisa, e para o comprador, a de pagar o preço. 

 

A onerosidade do contrato se dá, visto como, sendo a essência do comércio o 

intuito especulativo, ambos os contratantes têm o interesse de ordem patrimonial, 

assumida pelo acordo de vontades sem receber do outro prestação equivalente. 

 

Por fim, é comutativo, já que, em regra, o seu objeto é certo e seguro, se bem 

que, às vezes, possa assumir o caráter aleatório, quando uma das partes, no caso o 

vendedor, não pode individualizar, no momento da formação do contrato, a coisa a se 

vendida, indicando-lhe, contudo, o gênero e a qualidade, e assumindo o risco de 

entregar a coisa com tais características.79 

 

A pessoa que obriga-se a transferir o domínio da coisa se denomina vendedor, 

aquele que, para fazer jus ao domínio, assume a obrigação de pagar certo preço em 

dinheiro é chamado comprador. Apesar de ser denominado compra e venda, o contrato 

é um só, pois uma coisa sempre pressupõe a outra. 
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 Caso da venda de coisas incertas ou futuras. 
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No contrato de compra e venda, o vendedor se obriga a transferir ao comprador 

o domínio80 da coisa, mediante o pagamento do preço convencionado, sendo que nos 

bens móveis, o domínio se transfere através da tradição. As operações comerciais têm 

por objeto coisas móveis. 

 

O contrato de compra e venda se torna obrigatório desde que o vendedor e 
comprador entrem em acordo sobre o objeto e o preço, mas a propriedade da 
coisa só se opera, do vendedor para o comprador, quando se realiza a tradição, 
com a entrega da coisa, real simbólica, do primeiro ao segundo.

81
 

 

 

Entretanto, costuma-se, em comércio, realizar vendas com a cláusula de que a 

propriedade da coisa não passará para o comprador ao receber este a mesma e sim 

somente depois de certo tempo. Esses contratos se referem a vendas a crédito, com o 

pagamento dividido em parcelas. Têm as vendas assim efetuadas a denominação de 

vendas com reserva de domínio e em geral só se transmitirá a propriedade da coisa ao 

comprador depois de paga a última prestação do preço, muito embora esteja aquela, 

desde o início, na posse do comprador. 

 

Já no âmbito da compra e venda mercantil, dispunha a 2ª parte do art. 191 do 

Código Comercial Brasileiro: 

 

Art. 191. É unicamente considerada mercantil a compra e venda de efeitos 
móveis ou semoventes para os revender por grosso ou a retalho, na mesma 
espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso; compreendendo-se na 
classe dos primeiros a moeda metálica e o papel-moeda, títulos de fundos 
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 Domínio pode ser definido como a propriedade da coisa. 
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 MARTINS, Fran. op.cit. p.113. 
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públicos, ações de companhias e papéis de crédito comerciais, contanto que 
nas referidas transações o comprador ou o vendedor seja comerciante.

82
 

 

 

Tem-se assim, que é essencial para caracterizar a chamada compra e venda 

mercantil que os objetos adquiridos se destinem a ser revendidos ou alugados. Essa 

característica está em consonância com a atividade profissional de comerciante e com 

a teoria dos atos do comércio. 

 

Contudo, se aplicarmos o Código Civil Brasileiro, fica afastada a aplicação, no 

país, desta “teoria dos atos do comércio”, adotada no Código Comercial de 1850, e 

passa a ser aplicada a “teoria da empresa”. Desaparece a distinção entre atividades 

civis e comerciais, e no sentido jurídico desaparece a palavra comerciante, substituída 

por empresário.83 

 

De acordo com a teoria dos atos de comércio, parte da atividade econômica era 

comercial, isto é tinha um regime jurídico próprio, diferenciado do regime jurídico de 

uma outra parte da atividade econômica, que se sujeitava ao direito civil. Isso 

significava dizer que certos atos estavam sujeitos ao direito comercial e outros não. Os 

atos de comércio eram os atos sujeitos ao direito comercial; os demais eram sujeitos ao 

direito civil. Ou seja, atos com conteúdo econômico poderiam ser civis ou comerciais. 
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 BRASIL, Código Comercial Brasileiro de 1850, Texto organizado por Silvio de Salvo Venosa, São Paulo, 
Catavento: 1998. 
83

 O art. 966 do Novo Código Civil Brasileiro define o que seja empresário: 
“Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 
produção ou a circulação de bens ou de serviços. 
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, 
literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão 
constituir elemento da empresa”. 
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Na verdade a questão não era tão simples, pois a doutrina não conseguia estabelecer 

exatamente um conceito científico do que seria o ato de comércio, sendo mais fácil 

admitir que ato de comércio seria uma categoria legislativa, ou seja, ato de comércio 

seria tudo que o legislador estabelece que teria regime jurídico mercantil. 

 

A teoria da empresa não divide os atos em civis ou mercantis. Para a teoria da 

empresa, o que importa é o modo pelo qual a atividade econômica é exercida. O objeto 

de estudo da teoria da empresa não é o ato econômico em si, mas sim o modo como a 

atividade econômica é exercida, ou seja, a empresa.84 

 

O Código Civil de 1916 se refere à empresa como agente econômico, mas 

apenas, como atividade que poderia caracterizar as sociedades civis particulares. O 

Código Comercial de 1850, por seu turno, não conhecia a figura intitulada empresário, 

mas somente o comerciante, que era aquele que possuía atividade mercantil. 

Mercância, por sua vez, era definido como o exercício de atividade econômica de 

produção ou circulação de mercadorias, conceito atualizado pelo novo Código Civil de 
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 Vejamos três significados jurídicos para o vocábulo técnico, que correspondente aos três primeiros perfis: 
Pelo perfil subjetivo,a empresa é o empresário, pois empresário é quem exercita a atividade econômica 
organizada, de forma continuada. Nesse sentido, a empresa pode ser uma pessoa física ou uma pessoa 
jurídica, pois ela é titular de direitos e obrigações. Quando se diz “arrumei um emprego em uma empresa”, 
temos a palavra empresa empregada com esse significado. Através do perfil funcional, empresa é uma 
atividade, que realiza produção e circulação de bens e serviços, mediante organização de fatores de produção 
(capital, trabalho, matéria prima etc). Quando se diz “a empresa de estudar será proveitosa”, temos a palavra 
empresa empregada com esse significado. Já pelo perfil objetivo (patrimonial),empresa pode ser definida como 
sendo um conjunto de bens. A palavra empresa é sinônima da expressão estabelecimento comercial. Os bens 
estão unidos para uma atividade específica, que é o exercício da atividade econômica. Como exemplo desse 
significado, podemos dizer “a mercadoria saiu ontem da empresa”. Existe também um quarto perfil, criticado 
pela doutrina por não corresponder a qualquer significado jurídico, mas apenas por estar de acordo com a 
ideologia fascista, que controlava o Estado italiano por ocasião da positivação da teoria da empresa, que 
corresponde a um perfil corporativo, onde empresa é uma instituição, uma organização pessoal, formada pelo 
empresário e pelos colaboradores (empregados e prestadores de serviços), todos voltados para uma finalidade 
comum. 
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modo mais completo, abrangendo outros tipos de bens e serviços ofertados no 

mercado. 

 

Voltando à compra e venda mercantil, tem-se que, sendo o comerciante (ou o 

empresário) um intermediário, os atos que pratica, no exercício de sua profissão, são 

atos destinados a fazer com que as mercadorias circulem, procurando ele auferir lucros 

dessa intermediação.  

 

O conceito de empresário expresso no art. 966 do Código Civil reproduz, 

fielmente, a definição do Código Civil italiano de 1942. Três são os atributos ou 

elementos fundamentais deste conceito: a economicidade, como fator de geração de 

riquezas, a organização e a profissionalidade. 

 

O conceito de empresário não se restringe mais, apenas, as pessoas que 
exerçam atividades comerciais ou mercantis. O novo Código Civil eliminou e 
unificou a divisão anterior existente entre empresário civil e empresário 
comercial.

85
 

 

 

Nesses perfis há preponderação ao perfil funcional, coroando a evolução de ato 

de comércio para atividade do empresário, no exercício da empresa. 

 

Atualmente, há quem, como Marcos Paulo de Almeida Salles aduza que: 

 

A mobilidade de que é dotado o conceito de empresa nos faz desejar repensar 
os perfis de Asquini, para se ter à frente não o mercado, mas a 
empresarialidade. A empresarialidade decorre, a nosso ver, da reavaliação dos 
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 FIÚZA, Ricardo. Novo Código Civil comentado. 2.ed. ver.e aum, São Paulo: Saraiva, 2004. p.885. 
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referidos perfis de grande doutrinador italiano que, da época em que foram 
elaborados ao presente momento, tiveram seu elemento causal a perfilar ora 
uma, ora outra de suas facetas.

86
 

 

 

E, o referido autor complementa, sob o que, a seu ver, entende sobre a 

empresarialidade: 

 

A tendência contemporânea é aquele de administrar a universalidade dos bens 
que compõem o estabelecimento comercial destinado a uma determinada 
atividade com fim lucrativo, portanto empresarial, a ser atribuído a um titular, de 
preferência com a mais ampla limitação de responsabilidade pelos atos 
praticados em relação a terceiros, no desenvolvimento da empresa.

87
 

 

 

Como se observa Carlos Eduardo de Castro Palermo, o Novo Código Civil trata-

se de um texto que abandona o excessivo rigor formal, o espírito dogmático-formalista e 

o caráter nitidamente patrimonial do Código de 1916, contemporâneo de uma 

sociedade agropatriarcal, para assumir uma plenitude ético-jurídica de ordenamento, 

pós-positivista, capaz de ditar novas concepções afeitas ao direito compreensivo que 

emana do princípio da socialidade, já mencionada, tendo como fulcro fundamental o 

“valor da pessoa humana, repleto de dispositivos que cogitam pela justiça do caso 

concreto, com emprego de eqüidade, na prevalência de valores éticos.”88 

 

Percebe-se que o legislador pensa em dar à empresa o maior alcance social 

possível, prevendo que a empresa não seja conhecida apenas como microempresa, 
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 SALLES, Marcos Paulo de Almeida. A visão jurídica da empresa na realidade brasileira atual. Revista de 
Direito Mercantil. São Paulo: Malheiros, n.119, jul/set. 2000. p.97. 
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 SALLES, op.cit. p.102. 
88

 PALERMO, Carlos eduardo de Castro, A função social da empresa e o novo Código Civil, in 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3763>, capturado em 07.08.2004. 



 57 

 

mas também como macroempresa e até multinacional empresa ou estrangeira, gerando 

empregos e fazendo circular bens e serviços. 

 

Logo, é “evidente que a função social da empresa dará mais ênfase à sua 

própria sobrevivência, mas não se esquecerá do lucro, porque uma posição não exclui 

a outra.”89 O lucro é importante, mas a sobrevivência ou o social de empresa é mais 

importante, no sentido de vir antes, visando a expansão, da própria empresa e de sua 

sobrevida. A função social da empresa reside justamente nas reservas, que serão 

prioritárias em relação aos dividendos. 

 

Voltando à compra e venda, a legislação brasileira, ainda exige, como em geral 

grande número de outras leis comerciais, requisitos básicos para dar o caráter mercantil 

a esses contratos. Assim, os objetos adquiridos e destinados à revenda ou a serem 

alugados devem ser móveis ou semoventes, afastando os imóveis das negociações 

mercantis.  

 

Resumindo, para haver compra e venda mercantil, os objetos comprados (ou 

vendidos) deverão ser móveis ou semoventes destinados à revenda ou a locação, 

sendo necessário pelo menos uma das partes ser considerado empresário. 

 

Analisando o tema, Waldirio Bulgarelli (2001) assinalou que a compra e venda 

comercial, em certas legislações, como a francesa e a italiana, tem caráter e opera no 
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 SILVA, Geraldo. A crise da empresa no direito falimentar comparado. Tese (Doutorado – Direito das 
Relações Sociais). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 1998. p.232-233. 
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campo do direito real, pois o simples consentimento entre as partes transfere a 

propriedade, por isto, deve ser acentuado modernamente o princípio geral de que a 

propriedade da coisa passa imediatamente ao comprador mediante o simples 

consentimento, e vale frisar-se que com a propriedade passa o risco, isto é, logo que a 

venda é perfeita são por conta do comprador todos os riscos da coisa. 

 

Diz ainda que alguns autores costumam dizer que no direito romano a 

transferência da propriedade se fazia pela traditio, o que não é propriamente exato, 

expões Scheggi, pois na realidade o que a traditio representa é a transferência de 

posse. E, o mais curioso é que, desta traditio no sentido da vontade concreta, é que 

data a natureza real do direito de propriedade, continua Scheggi. À luz dessa 

abordagem pode-se dissentir dos autores, como Cairu, que consideram não bastar o 

título, ou capacidade para transferir o domínio, porém que é necessário a tradição, 

quando esta transfere a posse e representa simplesmente a execução do contrato. É 

verdade que o velho e insigne Cairu ensinava com fundamento nas Ordenações do 

Reino, Livro 4, por ele próprio citado, Títulos 1 a 22 e, com efeito, o Título 7, induz a 

tradição como necessária à transferência do domínio. 

 

Por fim, conclui que, sendo a tradição meio de transmitir a posse, como expõe 

Scheggi, historicamente, mesmo em Roma, e interpreta Darcy Bessone mesmo à luz do 

art. 520 do Código Civil, acrescido do risco atribuído ao comprador, como resultado da 

propriedade, não se pode fugir à conclusão lógica, de que no Direito Comercial 
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brasileiro, da mesma forma que ocorre com o francês, o italiano, a compra e venda 

mercantil tem eficácia real.90 

 

O Brasil, até 2002, quando predominava a teoria dos atos de comércio, foi 

adotado o sistema da transmissão causal, sendo o contrato de compra e venda 

consensual, necessitando para a transferência da propriedade de um ato posterior, que 

é a tradição, a qual pode ser real, simbólica (virtual, alegórica ou fingida) e consensual.  

 

Vale lembrar que a tradição, contudo, não é o único meio, na compra e venda 

mercantil, pelo qual o vendedor cumpre a obrigação assumida de transferir o domínio 

da coisa vendida. Algumas exceções, como a venda de navio e títulos cambiais 

nominativos à ordem possuem formas próprias de transferência de propriedade, sendo 

necessários requisitos adicionais à simples tradição do bem.91 

 

Como já salientado, o contrato de compra e venda mercantil é aquele segundo 

o qual, mediante consentimento mútuo, uma parte se obriga a transferir o domínio de 

certa coisa a uma outra, mediante o pagamento de um preço estipulado, onde a coisa, 

o preço e o consentimento configuram-se como os seus elementos característicos.92  

 

                                                           
90

 BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 14.ed., São Paulo: Atlas, 2001. p.174. 
91

 Nos títulos à ordem, o endosso; nos nominativos, o registro no livro da empresa emissora. No caso do navio, 
registro mediante cartório especial. 
92

 Não pode-se, todavia, dizer que o consentimento é elemento característico do contrato de compra e venda, 
pois é elemento indispensável à formação de todos os contratos. Na verdade, é ele pressuposto do contrato, 
tendo a compra e venda como elementos característicos a coisa, cujo domínio ou propriedade uma parte se 
obriga a transferir a outra e o preço, que é a obrigação assumida pela parte que deseja adquirir a propriedade 
da coisa, funcionando este como contraprestação daquela. 
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Com efeito, o consentimento está para o contrato assim como a capacidade 

está para o consentimento, sendo aquela indispensável para a validade deste. Para que 

o consentimento, nos contratos, possa ser dado validamente, necessário é que seus 

agentes sejam capazes. Assim também no contrato de compra e venda. Se, por acaso, 

algum dos participantes do contrato for incapaz, esse se tornará nulo ou anulável, caso 

seja a incapacidade absoluta ou relativa.93 

 

Já quanto à tradição, vale lembrar que não é o único meio, na compra e venda 

mercantil, pelo qual o vendedor cumpre a obrigação assumida de transferir o domínio 

da coisa vendida. Algumas exceções, como a venda de navio e títulos cambiais 

nominativos à ordem possuem formas próprias de transferência de propriedade, sendo 

necessários requisitos adicionais à simples tradição do bem.94 

 

Sendo que o contrato de compra e venda é meramente consensual, basta que 

as partes ajustem sobre o preço e a coisa para que ele se forme e se torne obrigatório, 

não podendo as partes arrependerem-se. O contrato de compra e venda se forma sob a 

égide das regras gerais para a formação de qualquer outro contrato.  Em regra, podem 

as partes, no exercício da autonomia da vontade, dispor as cláusulas que bem 

entenderem, desde que não contrárias à lei, aos bons costumes e a própria boa-fé. 

Contudo, não se admitem, nas vendas mercantis, embora admitidos nas civis, os 

                                                           
93

 Também deverão ser capazes as pessoas que intervirem em compras e vendas mercantis. Por exemplo, o 
menor que adquire um objeto no varejo de um estabelecimento comercial está realizando um contrato de 
compra e venda mercantil, já que a parte vendedora é comerciante, requisito que dá a comercialidade do ato. 
Sendo o menor absolutamente incapaz, a venda deveria ser nula. Entretanto, assim não se dá, considerando-
se, na prática, a venda perfeita, não obstante a incapacidade absoluta da parte compradora. 
94

 Nos títulos à ordem, o endosso; nos nominativos, o registro no livro da empresa emissora. No caso do navio, 
registro mediante cartório especial. 
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chamados pactos de retrovenda e o de melhor comprador, embora permitida a 

estipulação em favor de terceiro e o ajuste de arras ou sinal. 

 

“O contrato de compra e venda mercantil é aquele segundo o qual, mediante 

consentimento mútuo, uma parte se obriga a transferir o domínio de certa coisa a uma 

outra, mediante o pagamento de um preço estipulado”95, onde a coisa, o preço e o 

consentimento configuram-se como os seus elementos característicos.96  

 

Assim sendo, o consentimento está para o contrato assim como a capacidade 

está para o consentimento, sendo aquela indispensável para a validade deste. Para que 

o consentimento, nos contratos, possa ser dado validamente, necessário é que seus 

agentes sejam capazes. Assim também no contrato de compra e venda. Se, por acaso, 

algum dos participantes do contrato for incapaz, esse se tornará nulo ou anulável, caso 

seja a incapacidade absoluta ou relativa.97 

 

Outro elemento do contrato é a coisa, que muitas das vezes é confundida com 

o objeto do contrato. Deve-se ter em conta que embora nos contratos patrimoniais o 

objeto em geral diga respeito a uma coisa, há diferença entre os dois termos. 
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 MARTINS, Fran. op.cit. p.119. 
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 Não se pode, todavia, dizer que o consentimento é elemento característico do contrato de compra e venda, 
pois é elemento indispensável à formação de todos os contratos. Na verdade, é ele pressuposto do contrato, 
tendo a compra e venda como elementos característicos a coisa, cujo domínio ou propriedade uma parte se 
obriga a transferir a outra e o preço, que é a obrigação assumida pela parte que deseja adquirir a propriedade 
da coisa, funcionando este como contraprestação daquela. 
97

 Também deverão ser capazes as pessoas que intervirem em compras e vendas mercantis. Por exemplo, o 
menor que adquire um objeto no varejo de um estabelecimento comercial está realizando um contrato de 
compra e venda mercantil, já que a parte vendedora é comerciante, requisito que dá a comercialidade do ato. 
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O objeto do contrato é uma situação jurídica a que o contrato visa estabelecer. 
Essa situação jurídica decorre exclusivamente da vontade das partes. Assim, 
na compra e venda mercantil, o objeto do contrato é a transferência do domínio 
de uma coisa mediante o pagamento de um preço. Esse o fim colimado pelos 
contratantes ao convencionar uma compra e venda. [...] O objeto da obrigação 
do vendedor é a transferência de domínio de uma coisa, sendo, assim essa 
coisa elemento fundamental para que haja a transferência de domínio por parte 
do vendedor. Por outro lado, objeto da obrigação do comprador é o pagamento 
de um preço, sendo esse preço elemento sem o qual não pode haver a 
obrigação do comprador de pagar.

98
 

 

 

Verifica-se, desse modo, que há diferença de significado entre objeto do 

contrato, objeto da obrigação e coisa. Objeto do contrato é a transferência de domínio 

da coisa subordinada ao pagamento de um preço. Objetos das obrigações decorrentes 

do contrato, ou prestações, são, para o vendedor, o dever de transferir o domínio da 

coisa e para o comprador o dever de pagar o preço ajustado. Coisa é o bem, móvel ou 

semovente, cujo domínio o vendedor deseja transferir ao comprador do mesmo modo 

que preço é o valor em dinheiro que o comprador se obriga a pagar ao vendedor em 

troca da propriedade da coisa. 

 

Para que passemos a abordar o próximo tópico, necessário esclarecer que, na 

compra e venda em geral, até o momento da tradição, “os riscos  da coisa”, segundo a 

teoria adotada pelo Diploma Civil pátrio, correm por conta do vendedor, e os do preço 

por conta do comprador.”99 

 

                                                                                                                                                                                            

Sendo o menor absolutamente incapaz, a venda deveria ser nula. Entretanto, assim não se dá, considerando-
se, na prática, a venda perfeita, não obstante a incapacidade absoluta da parte compradora. 
98

 MARTINS, Fran. op.cit. p.126. 
99

 BRASIL, Código Civil. Organização dos textos, notas remissivas, índices e comentários por Ricardo Fiúza, 
2.ed. ver.e aum, São Paulo: Saraiva, 2004, Art. 492, in berbis:. O vendedor obriga-se à entrega da coisa em 
igual estado do seu tempo de venda, assumindo os riscos de perda ou deterioração. O comprador responderá 
pelos riscos do pagamento, em face do preço; pelos riscos da coisa posta à sua disposição em bloco, diante 
dos casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar as coisas compradas e, ainda, quando em 
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O vendedor obriga-se à entrega da coisa em igual estado do seu tempo de 

venda, assumindo os riscos de perda ou deterioração. O comprador responderá pelos 

riscos do pagamento, em face do preço; pelos riscos da coisa posta à sua disposição 

em bloco, diante dos casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar as 

coisas compradas e, ainda, quando em disponibilidade oportuna delas, ou seja, no 

tempo, lugar e pelo modo ajustados, se achar em mora de as receber. 

                                                                                                                                                                                            
disponibilidade oportuna delas, ou seja, no tempo, lugar e pelo modo ajustados, se achar em mora de as 
receber. 
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3 DOS VÍCIOS REDIBITÓRIOS 

 

 

A definição de vício redibitório pode ser encontrada estampada no Código Civil 

Brasileiro: 

 

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada 
por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, 
ou lhe diminuam o valor. 
Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.

100
 

 

 

Numa definição clássica, pode-se definir vício redibitório como defeitos ocultos 

da coisa “que a torne imprópria ao uso a que se destina, ou lhe diminuem o valor. São 

defeitos ocultos que a desvalorizam ou fazem-na imprestável.”101 

 

A título de direito comparado, a doutrina espanhola define “vicios ocultos” como 

sendo “aquellos que no se detectan a simple vista, sino que surgen por el uso de la 
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 BRASIL, Código Civil. Organização dos textos, notas remissivas, índices e comentários por Ricardo Fiúza, 
2.ed. ver.e aum, São Paulo: Saraiva, 2004. Art. 441 “in verbis”. 
101

 GOMES, Orlando. op.cit. p.93. 
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vivienda y son debidos a defectos de construcción”. Já o Código Civil espanhol tomou o 

cuidado de definir tanto os vícios redibitórios quanto os ocultos. 

 

O art. 1.485.definie “vicio oculto” como “el defecto no manifestado que tiene una 

cosa y que disminuye su valor, originando responsabilidad en la compraventa”, 

enquanto o art. 1.491 diz que “vicio redhibitorio” é o “vicio oculto que puede dar lugar a 

la rescisión de la venta, por hacerla impropia para su destino”. 

 

Já o Código Civil argentino, assim definiu o instituto: 

 

Artìculo 2.164. Son vicios redhibitorios los defectos ocultos de la cosa, cuyo 
dominio, uso o goce se transmitió por título oneroso, existentes al tiempo de la 
adquisición, que la hagan impropia para su destino, si de tal modo disminuyen 
el uso de ella que al haberlos conocido el adquirente, no la habría adquirido, o 
habría dado menos por ella.

102
 

 

 

Vício redibitório é aquele que torna o objeto impróprio ao seu uso normal, ou 

diminui-lhe o valor de tal modo que, se a circunstância fosse conhecida pelo adquirente, 

não realizaria o negócio nas bases em que foi firmado. São defeitos que, se conhecidos 

antes da avença impediriam o acordo entre as partes. 

 

Vícios redibitórios são os defeitos existentes na coisa objeto de contrato 
oneroso

103
, ao tempo da tradição, e ocultos por imperceptíveis à diligência 

ordinária do adquirente, tornando-a imprópria a seus fins e uso ou que lhe 
diminuam a utilidade ou o valor, a ensejar a ação redibitória para a rejeição da 
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 ARGENTINA, Código Civil, Libro Segundo, De los Derechos Personales en las relaciones civiles, Sección 
Tercera, De las obligaciones que nacen de los contratos, Título XIV, De los vicios redhibitorios. Disponível em 
<http://www3.usal.es/~derepriv/refccarg/ccargent/libro2_secc3_titulo14.htm>. Acesso em: 21 out. 2004. 
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 Diz-se contrato comutativo o contrato oneroso em que a prestação e a contraprestação são certas e 
equivalentes. 

http://www3.usal.es/~derepriv/refccarg/ccargent/libro2_secc3_titulo14.htm
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coisa e a devolução do preço pago ou a ação estimatória para a restituição de 
parte do preço, a titulo de abatimento.

104
 

 

Como anteriormente explicado, a garantia dada pela lei brasileira ao contratante 

prejudicado constitui um dos efeitos diretos dos contratos comutativos, cuja função 

econômica consiste em possibilitar a circulação de riqueza.  

 

Diferentemente das demais legislações, que estabelecem normas referentes a 

essa matéria no capítulo dedicado à compra e venda, os vícios redibitórios são tratados 

entre as normas gerais dos contratos pelo diploma legal pátrio, admitindo-se seu 

aparecimento em todos os negócios comutativos.  Portanto, o legislador brasileiro optou 

por não restringir o “vício oculto” à compra e venda, deixando-o comum a todos os 

contratos translativos da propriedade. Independentemente de cláusula especial, existe, 

do mesmo modo, nos contratos de permuta, sociedade e doação com encargo¸ assim 

como na dação em pagamento.  

 

O instituto fundamenta-se no princípio da boa-fé que norteia o direito contratual, 

o qual institui que cumpre ao devedor fazer boa a coisa alienada, devendo 

corresponder à justa expectativa do alienante a qual cabe, uma vez apresentados 

defeitos materiais ocultos, a responsabilidade por eles. 

 

Visando cercar de segurança as relações jurídicas e aumentar as garantias do 

adquirente (princípio da garantia), o legislador confere ao adquirente a faculdade de 

rescindir o negócio ou de pedir o abatimento no preço. 

                                                           
104

 FIÚZA, Ricardo.  op.cit. p.395. 
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Para a configuração dos vícios redibitórios, várias são as condições 

necessárias.  

 

Em primeiro lugar, é preciso que o defeito da coisa seja oculto. “Se está à vista, 

presume-se que o adquirente quis recebê-la assim mesmo.”105 O defeito oculto é 

aquele que não é encontrado pelo exame do homem médio, não podendo ser 

confundido, no entanto, com vício interno, vício aparente e vício externo, pois uma 

doença ou um defeito pode ser interno e ser reconhecível, como pode ser externo e 

permanecer oculto. 

 

O vício é oculto, quando nenhuma circunstância pode revelar-lhe a existência, 

principalmente se impossível apurá-la mediante uma análise química, ou perícia ou 

emprego da coisa vendida, ou por um trabalho qualquer de uso não comum. Ao 

contrário, é aparente o vício quando suscetível de ser descoberto por meio de um 

exame atento, comumente feito por homem cuidadoso no trato de seus negócios, pois a 

negligência em tais casos não é protegida. 

 

Em segundo lugar, faz-se necessária a existência do vício no momento de 

conclusão do contrato. Vícios supervenientes ao momento do nascimento do contrato já 

não podem ser invocados como fundamento da responsabilidade por vícios redibitórios. 

Se, no momento do nascimento do contrato, o vício já existia em germe, 
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desenvolvendo-se posteriormente, é claro que subsiste a responsabilidade do que fez a 

entrega da coisa já assim contaminada.106 

 

Por fim, é indispensável que o vicio oculto torne a coisa imprópria ao uso a que 

é destinada, ou lhe diminua o valor. “Se insignificante, não é atingido sua utilidade ou o 

seu valor, vício redibitório não é.”107 Claro é o já citado artigo 441 do Diploma Civil 

brasileiro, que se consideram vícios e defeitos da coisa enjeitada os que a tornem 

imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Assim, os vícios e defeitos 

ocultos devem ser tais a ponto de tornar a coisa inapta ao uso a que é destinada, ou 

então importar em diminuir consideravelmente seu valor. Não ocorre tal circunstância, 

se a coisa for unicamente menos excelente, menos bela, menos agradável, ou no caso 

de tratar da simples ausência de alguma qualidade. 

 

3.1 Ações para defesa contra os vícios redibitórios 

 

O artigo 442 do Código Civil brasileiro estabelece duas possibilidades de defesa 

contra os vícios redibitórios, quais sejam a ação redibitória, que extingue o negócio 

jurídico; a ação quanti minoris, que busca a redução do preço pago. 

 

 Na ação redibitória, o adquirente indica o defeito, comprovando que era oculto 

à época da celebração do contrato e reclama o desfazimento do negócio, a devolução 
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 Entendem alguns, contudo, o vício ocorrera mesmo que o defeito se manifeste depois da perfeição do 
contrato mas antes da tradição da coisa. 
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 GOMES, Orlando. op. cit. p.94. 
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do preço pago e das despesas do contrato. É possível ainda o adquirente pleitear pelas 

perdas e danos, caso comprovado que o alienante tinha ciência do vício. O ônus da 

prova cabe, contudo ao adquirente.  

 

Já na ação quanti minoris, também denominada estimatória, o adquirente visa 

permanecer com a coisa viciada, pois lhe é útil, pedindo o abatimento do preço em 

virtude do defeito. Tais ações, também conhecidas como edilícias, em referência aos 

edis currules, que atuavam junto aos grandes mercados, na época do Direito Romano, 

em questões referentes à resolução do contrato ou ao abatimento do preço.  

 

A escolha entre as duas espécies de ação encontra-se ao inteiro arbítrio do 

adquirente, pois a ele cabe julgar se o defeito descoberto tornou ou não a coisa 

imprópria ao uso a que se destinava. Todavia, escolhida um remédio judicial, não pode 

o autor dele desistir para recorrer a outro. A única exceção dá-se quando a lei impõe a 

utilização da ação redibitória quando ocorre o perecimento da coisa em razão do defeito 

oculto.  

 

3.2 Prazos brasileiros de decadência das ações de defesa contra os vícios 

redibitórios 

 

Os prazos para o ajuizamento das referidas ações são decadenciais: trinta dias, 

se relativas a bem móvel, e um ano, se relativas a imóvel, contados, nos dois casos, da 
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tradição.108 Se o adquirente já estava na posse do bem, o prazo conta-se da alienação, 

reduzido à metade. Podem os contraentes, no entanto, ampliar convencionalmente o 

referido prazo de acordo com o artigo 446 do Código Civil.109 

 

Nos contratos eletrônicos, preferivelmente na compra e venda, a presença de 

vícios torna-se ainda mais interessante. O fato interessante que ocorre é que 

normalmente o comprador não tem a possibilidade de examinar o produto à hora das 

negociações, pois está, obviamente, negociando à longa distância, de um terminal 

eletrônico localizado em local diverso do vendedor, fazendo com que o possível defeito 

no produto sempre tenha o seu caráter de oculto. 

 

Contudo, não há maiores problemas a esses possíveis vícios nas 

características do produto, pois, como já assinalamos anteriormente, o prazo para a 

reclamação do direito começa a ser contado não da data da contratação, mas daquela 

em que o comprador percebe presença do defeito. 
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 A jurisprudência vem admitindo duas exceções à regra de que os referidos prazos contam-se da tradição: 
quando se trata de máquinas sujeitas à experimentação e de venda de animais. Quando uma máquina é 
entregue para experimentação, sujeita a ajustes técnicos, o prazo decadencial conta-se do seu perfeito 
funcionamento e efetiva utilização. No caso de animal, conta-se da manifestação dos sintomas da doença de 
que é portador, até o prazo máximo de cento e oitenta dias. 
109

 Quanto à compra e venda mercantil, o Código Comercial Brasileiro estatuía, no seu art. 211 o prazo de 10 
(dez) dias, contados do recebimento da coisa, para que o comprador fizesse a reclamação; como prazo 
decadencial, não há que se falar em interrupção nem suspensão, decaindo o direito de reclamação do 
comprador uma vez esgotado o mesmo. Já vinha, contudo, a jurisprudência aceitando a contagem do prazo a 
partir da data de conhecimento do defeito. 
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4 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

 

A Lei aplicável é a norma que deverá reger a compra e venda internacional, ou 

por ser a escolhida pelas partes ou por ser a determinada pelo ordenamento interno do 

país de qualquer delas, através de seu Direito Internacional Privado. Ela pode, ainda, 

ser a determinada por alguma Convenção, Tratado ou Protocolo que tenha sido 

ratificado pelos países das partes envolvidas em dito contrato de compra e venda 

internacional e que regule tal temática. 

 

Nos contratos de compra e venda internacional, por envolverem partes de 

países diferentes, sempre vamos nos deparar com o fato de que, num primeiro 

momento, ambas as legislações têm a possibilidade de serem aplicadas no caso de um 

possível litígio110 originado deste contrato, fazendo surgir, dessa maneira, o “Conflito de 

Leis” acima mencionado. 

 

                                                           
110

 Litigio no sentido de conflito de interesses – LIDE. A lide, como característica da jurisdição foi criada por 
Carnelutti, quando o mesmo mencionou que "Llamo litigio al conflicto de intereses calificado por la pretensión 
de uno de los interesados y por la resistencia del otro", in CARNELUTTI, Francesco, Sistema de Derecho 
Procesal Civil, vol. I, nº 14 Uteha, 1944. p.44. 
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Este “conflito de leis” ocorre quando, em um contrato internacional, duas ou 

mais legislações podem ser aplicadas ao caso. Isso acontece porque, neste tipo 

contratual, existem diversos elementos de estraneidade que o vinculam a estes 

ordenamentos jurídicos distintos, fazendo com que todos possam ser utilizados para 

auxiliar na solução da controvérsia em questão. 

 

Assim sendo, o contrato internacional é composto por elementos de 

estraneidade que podem levá-lo de maneira efetiva a dois ou mais sistemas jurídicos. 

Com isso, cada legislador nacional pode adotar distintos critérios frente a uma mesma 

problemática. 

 

A este respeito, afirma acertadamente Daniel Hargain: 

 

Si bien esa preferencia por uno u otro elemento de extranjería no es caprichosa, 
igualmente es posible que cada legislador nacional acabe adoptando criterios 
disímiles frente a una misma realidad jurídica, y no siempre en función de 
razonamiento abstractos, sino en mérito a intereses concretos que pudieran 
estar en juego.

111
 

 

 

Não existe um critério técnico ou jurídico, mas sim, critérios de conveniência e 

de oportunidade que fazem parte do mundo do legislador, os quais, na atualidade, 

podem ser convenientes, ao passo que posteriormente podem assim não o serem. 
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 HARGAIN, Daniel. Contratos Comerciales en el MERCOSUR: Ley aplicable y juez competente, s.l.: Revista 
de Derecho del MERCOSUR, La Ley, año 1, nº 1: 1997, p.91. 
 



 73 

 

Não é, em realidade, competência do Direito Internacional Privado fornecer por 

si só a norma material aplicável ao caso concreto, mas este deve designar o 

ordenamento jurídico ao qual a norma aplicável deverá ser requerida, sistema esse 

conhecido como multilateral. Contudo, esse método clássico de solucionar os conflitos 

de leis mediante a remissão a um ordenamento jurídico interno está ultrapassado.  

 

À questão das fontes normativas dos contratos internacionais se liga, 

umbilicalmente, o problema do jus mercatorum e, por extensão, os princípios gerados 

pela prática do comércio internacional. Desde os fins dos anos 60, fala-se na existência 

de uma nova Lex Mercatoria, que teria o condão de flexibilizar as rígidas regras do 

direito legislado, uma vez constituir, esta, “o conjunto de regras e de princípios 

consagrados como normas jurídicas no comércio internacional”. Contudo, aponta a 

Professora Judith Martins Costa que o renascimento do jus mercatorum não tem o 

efeito de eclipsar a questão das fontes normativas dos contratos internacionais de 

compra e venda, sabendo-se que ainda hoje inúmeros sistemas admitem a consuetudo 

como fonte legítima de produção normativa.112 

 

O que se tem, na verdade, é uma mistura de modelos de fontes, de um lado o 
modelo da prática, traduzida na expressão "usos do comércio internacional", 
origem da Lex Mercatoria, de outro o modelo da regulamentação de ordem 
convencional. Em ambos convivem os princípios que, em geral, passam do 
plano da prática para o plano da regulamentação juridica convencional, sendo, 
desta forma, recolhidos ou recebidos pelo direito escrito.

113
 

 

 

                                                           
112

 COSTA, Judith Martins. Os Princípios Informadores do Contrato de Compra e Venda Internacional na 
Convenção de Viena de 1980. Disponível em <http://www.uff.br/cisgbrasil/costa.html#mar>. Acesso em: 
30.10.2004. Texto originalmente publicado na Revista de Informação Legislativa, a.32, n.126, abr/jun 1995. 
p.115/136. 
113

 COSTA, Judith Martins. op.cit. 

http://www.uff.br/cisgbrasil/costa.html#mar
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Inviabilizado o modelo "puro" de regulamentação punctual das regras 

contratuais, em virtude das próprias especificidades do comércio internacional, admite-

se que a ausência de qualquer tipo de regulação poderia conduzir a um estado de 

profunda insegurança jurídica. Por esta razão a Comissão de Direito Comercial das 

Nações Unidas (UNCITRAL114) vem há décadas dedicando-se à tentativa de normatizar 

os pontos mais polêmicos desse comércio, de forma especial, o contrato de compra e 

venda. À UNCITRAL se deve a organização das convenções sobre o tema, entre elas a 

Convenção de Viena de 1980, fonte da mais importante regulação convencional sobre o 

tema. 

 

Como fonte normativa das compras e vendas internacionais, encontramos, 

segundo Waldirio Bulgarelli115, as chamadas leis uniformes, as condições gerais dos 

contratos, os contratos-tipos ou standards e os Incoterms.116 

 

Como e por todos sabido, as chamadas leis uniformes resultam de convenções 

internacionais117 e pretendem uniformizar as regras contratuais no comércio 

internacional, tendo em conta a diversidade dos sistemas jurídicos nacionais. 

                                                           
114

 United Nations Comission for International Trade Law, criada pela ONU em 17 de dezembro de 1962 com a 
específica missão de "fomentar a harmonização e a unificação progressivas do direito comercial internacional 
através da coordenação dos trabalhos de outras organizações; preparar novas convenções; informar sobre as 
legislações nacionais, incluindo a jurisprudência". 
115

 BULGARELLI, Waldirio. Contratos Mercantis. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2001. p.216. 
116

 INCOTERMS (International Commercial Terms) - são as condições de comercialização fixadas por regras 
internacionais definidas pela Camara de Comércio Internacional CCI (International Chamber of Commerce). 
Essas regras, ou termos, são representados por meio de siglas formadas por três letras, e definem direitos e 
obrigações mínimas do vendedor e do comprador com relação a fretes, seguros, movimentação em terminais, 
liberação em alfândegas e obtenção de documentos de um contrato internacional de venda de mercadorias. 
Apesar de facultativo é aplicado nas operações comerciais em todo o mundo. 
117

 São consideradas leis uniformes a Convenção de Haia (1955), a Convenção sobre a lei aplicável à 
transferência de propriedade na C&V Internacional, Haia (1958), a Convenção sobre competência, Haia 
(1958), a Convenção Uniforme sobre a Compra e Venda Internacional, Haia, (1964), a Lei Uniforme sobre a 
formação dos contratos, Haia (1964), e a Convenção sobre a compra e venda de mercadorias, Viena (1980). 
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As condições gerais dos contratos, ou condições gerais de venda, constituem a 

consolidação de modalidades usuais na contratação: são "regulamentações detalhadas 

às quais as partes podem se referir em suas negociações"118, facilitando, assim, a 

tarefa de estruturar e redigir o instrumento negocial. 

 

Os contratos-tipo parecem-se com as condições gerais de venda, já que 

constituem, igualmente "regulamentações ou fórmulas, padronizadas, com numerosos 

pontos, comuns, diferindo geralmente tão só no que tange às particularidades de cada 

ramo do comércio."119 

 

Por sua vez os Incoterms, expressão que designa os "termos usuais do 

comércio internacional", constituem uma espécie de “súmula dos costumes 

internacionais em matéria de compra e venda”120, representadas por dez siglas, 

periodicamente editadas pela Câmara do Comércio Internacional que indicam certas 

cláusulas-padrão nesses contratos; estas contemplam outros deveres resultantes do 

vínculo que não os deveres principais de entregar a coisa e pagar o preço. 

 

Pelo mero arrolamento das fontes usuais do contrato de compra e venda 

internacional pode-se perceber que nesta matéria a tendência é a busca de uma 

unificação e uniformização das regras contratuais. Hoje em dia, ao contrário do que 

                                                           
118

 COSTA, Judith Martins. op.cit. apud ROVIRA, Suzan Lee Zaragoza de, Estudo Comparativo sobre os 
Contratos Internacionais, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p.61. 
119

 COSTA, Judith Martins. op.cit. apud ROVIRA, Suzan Lee Zaragoza de, Estudo Comparativo sobre os 
Contratos Internacionais, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p.61. 
120

 BULGARELLI, Waldirio. op.cit. p.218.  
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ocorreu em momentos anteriores, objetiva-se, mais do que uma unificação, uma 

uniformização punctual das normas, princípios e regras relativas a certos setores do 

comércio internacional, e a certos tipos contratuais formando, assim, espécies de 

microssistemas normativos. 

 

4.1 A Convenção de Viena de 1980 

 

Em matéria de compra e venda internacional de mercadorias existe uma lei 

uniforme com especial relevância, justamente porque vem se mostrando fonte 

particularmente bem sucedida no objetivo de permitir o desenvolvimento de um direito 

contratual internacional uniforme no setor que pretende regulamentar. É a Convenção 

das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de 

Mercadorias, firmada em Viena em 11 de abril de 1980.121 

 

Vários são os motivos do seu sucesso, tal como as elaboradas discussões que 

precederam a aprovação de seu texto, a qualidade dos representantes dos países 

signatários, o próprio número de signatários, as soluções de conciliação entre regras 

originadas nos diferentes sistemas jurídicos dos Estados signatários122 e o próprio 

conteúdo inovador de algumas de suas normas.123 

 

                                                           
121

 O Brasil, no entanto, não é signatário da Convenção. Na América Latina é adotada pela Argentina, Chile e 
Venezuela. 
122

 Embora a Convenção tenha adotado soluções de compromisso, a influência preponderante é a do direito 
norte-americano, em especial a do Uniform Comercial Code (UCC). 
123

 Têm especial relevância na compreensão da Convenção, as normas do artigo 10 (campo de aplicação), 
art.14 (formação do contrato), art. 25 (violação fundamental do contrato) e art. 55 (critério de fixação do preço 
não estabelecido no contrato). 



 77 

 

Entre esses vários pontos está, igualmente, a circunstância de a Convenção 

abrigar em seu bojo muitos princípios contratuais, por forma a permitir – em razão do 

próprio caráter de certos princípios que adota – a sua própria e constante flexibilização, 

reduzindo, por essa via, o imobilismo que marca e enrijece, em regra, os textos 

legislativos. 

 

Ao fazer expresso recurso aos princípios, delineia a Convenção não só um 

modelo bastante flexível para o direito da compra e venda internacional, como um 

modelo justificadamente ancorado na prática preexistente, por forma a afastar os 

perigos de uma construção eminentemente doutrinária.  

 

Pelo fato de o Brasil não ser signatário da Convenção, não faz sentido que nos 

aprofundemos no seu estudo, sendo necessária a busca de outra alternativa para a 

solução do problema proposto. 

 

4.2 A nova Lex Mercatoria 

 

Após as inúmeras tentativas de uniformização do Direito do Comércio 

Internacional, percebe-se que o escopo a que se propunham – a segurança jurídica 

contratual – não foi atingido. É dentro desse contexto que alguns autores destacam a 

importância da Lex Mercatoria. 
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Essa, como um conjunto de regras, princípios e costumes oriundos da prática 

comercial, sem vinculação a qualquer direito nacional, foi e está sendo compilada a fim 

de ser aplicada a qualquer contrato mercantil. 

  

Entretanto, faz-se necessário ressaltar que a nova Lex Mercatoria apresenta-se 

como resultado da prática comercial, moldada a partir da pressão autonormativa dos 

operadores econômicos. 

 

Uma nova ordem de relações econômicas internacionais exige uma nova ordem 
jurídica que se poderia chamar de nova Lex Mercatoria. Esta é chamada a ter 
um papel de Direito Comum do Comércio Internacional, não podendo, portanto, 
ser de natureza costumeira, como o antigo jus mercatorum, mas deve ser de 
natureza legislativa, pondo, assim, os Estados diante de suas 
responsabilidades e obrigações, influindo numa questão de maior importância 
para a vida internacional.

124
 

 

  

A Lex Mercatoria pode ser considerado um novo direito “anacional”, ou 

“supranacional”, como preferem outros autores, surgido no seio da comunidade dos 

comerciantes internacionais, formado por usos e costumes internacionais, 

jurisprudência arbitral e contratos-tipo. 

 

Para Berthold Goldman, a Lex Mercatoria nada mais é do que um conjunto de 

princípios, instituições e regras provenientes de diversas fontes, que nutre 

constantemente as estruturas legais e a atividade específica da coletividade dos 

operadores do comércio internacional.125 

                                                           
124

 MATIAS, João Luis Nogueira. Lex Mercatoria e Contratos Comerciais Internacionais. Disponível em 
<http://www.p.mfortaleza.ce.gov.br/artigos/vol8/art07.htm>. Acesso em: 01 nov. 2004. 
125

 GOLDMAN, Berthold, Frontières du droit et lex mercatoria, Archives de philosophie du droit. Paris: 1964. p.475, 
apud AMARAL, Ana Paula Martins. Lex Mercatoria e autonomia da vontade. Tese de doutorado, São Paulo: 2004. 
Disponível em <http://www.direitonet.com.br/doutrina/textos/x/76/22/762/>. Acesso em: 01 nov.2004. 

http://www.pgmfortaleza.ce.gov.br/artigos/vol8/art07.htm
http://www.direitonet.com.br/doutrina/textos/x/76/22/762/
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No conceito de Cleive Schmitthoff, trata-se de princípios comuns de leis 

relacionados aos negócios comerciais internacionais, ou regras uniformes aceitas por 

todos os países.126 

 

Irineu Strenger define Lex Mercatoria: 

 

É um conjunto de procedimentos que possibilita adequadas soluções para as 
expectativas do comércio internacional, sem conexões necessárias com os 
sistemas nacionais e de forma juridicamente eficaz.

127
 

 

 

São três as correntes que tentam explicar a nova Lex Mercatoria: 

 

A primeira a definiria como um direito anacional ou ordem jurídica autônoma, 

criada espontaneamente pelos agentes do comércio internacional, cuja existência 

independe dos ordenamentos jurídicos estatais. Para a segunda, Lex Mercatoria seria 

uma alternativa para a ordem jurídica aplicável, por constituir um corpo suficiente de 

regras jurídicas que permitem decidir um litígio entre agentes do comércio internacional. 

Por último, aquela onde a Lex Mercatoria se destinaria a complementar o direito 

nacional aplicável, constituindo-se numa consolidação dos usos e costumes do 

comércio internacional. 

 

                                                           
126

 SCHMITTHOFF, Clive. Nature and Evolution of the Transnational Law of Commercial Transactions in the 
Transnational law of International Commercial Transactions in Studies in Transnational Economic Law, Vol. 2. 
1982. p. 23-24. 
127

 STRENGER Irineu, Direito do comércio internacional e lex mercatoria. São Paulo: Ltr, 1996. p.78. 
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4.2.1 Fontes da Lex Mercatoria 

 

Como fonte principal, a Lex Mercatoria encontra a comunidade internacional de 

comércio, sendo uma ordem jurídica autônoma e aplicável especificamente nas 

transações e negócios internacionais. 

 

Contudo, são inúmeras as fontes citadas pela doutrina, onde, dentre elas 

destacam-se os usos e costumes comerciais internacionais, os princípios gerais do 

direito, os contratos-tipo e a jurisprudência arbitral. 

 

Os usos comerciais derivam da adoção voluntária e repetida dos mesmos 

procedimentos por parte da generalidade dos operadores comerciais econômicos. Tais 

conceitos não podem ser definidos com precisão e, na prática, são acolhidos com certa 

elasticidade. 

 

Os usos e costumes comerciais internacionais são considerados, talvez, a mais 

importante fonte da Lex Mercatoria. Não surpreende então, que a maioria das 

organizações representativas das comunidades comerciais dedicam-se ao trabalho de 

uniformizar os procedimentos comerciais, elaborando ordenamentos, que incorporam 

com a mesma eficácia da normatividade formal, como é o caso, por exemplo, dos 

Incoterms, das Regras Uniformes sobre Garantias Contratuais e dos Créditos 

documentários. 
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Quanto aos princípios gerais do direito, geralmente ligados às relações 

contratuais, podemos citar o princípio da boa-fé, pacta sunt servanda, culpa in 

contrahendo, exceptio non adimplenti contractus, dever de limitar danos, entre outros. 

 

Tais princípios abrangem tanto o direito interno quanto o internacional e são 

extraídos do estudo do direito comparado de diversos ordenamentos nacionais e do 

raciocínio abstrato dos árbitros.128 

 

Os contratos-tipo, ou standards, são regulamentações ou fórmulas de contratos, 

padronizadas, com inúmeros pontos em comum, somente diferenciando-se nas 

particularidades de cada ramo do comércio. São, normalmente, elaborados por 

organizações ou associações internacionais que buscam uniformizar a prática 

comercial. Como exemplo pode-se citar a London Corn Trade Association, que, 

somente ao que diz respeito ao comércio de milho, fornece cerca de 60 contratos-tipo. 

 

Finalmente, é a jurisprudência arbitral o ambiente em que a Lex Mercatoria se 

concretiza. De fato, estreita é a ligação entre Lex Mercatoria e a arbitragem. José 

Alexandre Tavares Guerreiro, com muita propriedade, expõe a questão: 

 

A Lex Mercatoria pressupõe a existência de uma comunidade de operadores do 
comércio internacional que possui interesses próprios e que encontra na 
arbitragem comercial internacional o mecanismo adequado para a aplicação de 
normas aptas a resolver as pendências instauradas quanto aos contratos 
celebrados, no âmbito dessa comunidade, pelas partes respectivas. A 
jurisprudência arbitral integra, por sua vez, o conteúdo da Lex Mercatoria, a 
qual, mesmo sem constituir ordem ou sistema, tende a se institucionalizar, cada 
vez mais superando a insuficiência do método de conflitos (de leis e de 

                                                           
128

 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. 
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jurisdição) do direito internacional privado, para a disciplina dos contratos 
internacionais, já que o resultado da aplicação desse método é exatamente a 
determinação de uma lei nacional, o que já não mais se coaduna com as 
necessidades contemporâneas.

129
 

 
 

Sendo que uma das principais, senão a principal característica da Internet é a 

quebra das fronteiras territoriais,  as relações entre Estados passam a ser regidas pelo 

direito internacional público. Contudo, entre particulares de Estados diversos, a 

regulação é feita pelo direito internacional privado. E neste, a principal fonte para 

regular o comércio será a Lex Mercatoria.  

 

A Lex Mercatoria é a lei ideal para regular a matéria, tendo em vista que as 

questões litigiosas de comércio na Internet já começam a aparecer no cenário 

internacional, não conseguindo o Estado, legislando, acompanhar o ritmo dos avanços 

tecnológicos. Todavia, a Lex Mercatoria acompanha sim essas mudanças e configura-

se como um instrumento hábil para manter a segurança jurídica. Esta não regula o 

comércio internacional na sua totalidade, mas já é um caminho para a uniformização 

das relações mundiais de comércio.130 

 

A idéia de se adotar a Lex mercatoria como direito aplicável à regulamentação 

do contrato internacional encontra inúmeros obastáculos, como a ofensa à ordem 

pública dos Estados envolvidos na relação. Aceitar que uma norma advinda da 

comunidade comerciante seja chamada para reger um negócio jurídico, pode ser 

                                                           
129

 GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Fundamentos da arbitragem comercial internacional, USP: São 
Paulo, 1989. Dissertação de Doutorado, Universidade Federal de São Paulo, 1989. 
130

 Lembrando que as partes tem a faculdade de escolher a lex mercatoria como lei a regular o negócio, bem 
como a utilização de outras normas do direito internacional privado. 
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considerado contrário aos princípios essenciais do Estado, ferindo a ordem jurídica 

vigente.  

 

A Lex mercatoria, contudo, é aceita nas decisões arbitrais. Tais decisões, no 

entanto, encontrariam problemas quando necessitassem ser homologadas a fim de 

produzirem efeitos jurídicos num determinado Estado. 

 

Os componentes da Lex mercatoria poderiam sim ser aceitos como parte 

integrante dos contratos internacionais, sendo eles celebrados por via eletrônica ou 

não. Mesmo não podendo figurar como um novo direito, seriam considerados como 

usos e costumes do comércio internacional, que a exemplo dos Incoterms são utilizados 

nos contratos com base na autonomia da vontade, vinculando sim as partes. São com 

isso aceitos pela justiça dos Estados, mas não se apresentam como parte de um novo 

direito considerado supranacional. 

 

A autonomia da vontade seria assim o acesso permitido aos usos e costumes 

internacionais para figurarem nos contratos, mas não os validariam como “direito 

legislado” e sim como complemento normativo do direito nacional aplicável ao caso 

concreto. 
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4.3 Os Incoterms 

 

INCOTERMS é a abreviatura da expressão Termos Internacionais do 

Comércio.131 Conhecidos também como “Regras internacionais para a interpretação de 

termos comerciais”, são regras básicas, padronizadas, criadas pela Câmara 

Internacional do Comércio132 (CCI). Baseiam-se nas práticas comerciais mais correntes 

das diversas nações do mundo e nos princípios gerais do Direito Internacional (Público 

e Privado). 

 

A revisão em vigor é a do ano de 2000. Contudo, foi a de 1990 que reduziu de 

14 para 13 as condições de venda internacionais. Roberto de Oliveira Murta133 explica 

que os motivos que levaram a CCI a proceder à revisão de 1990 foram, principalmente, 

adaptar os termos de comércio às novas práticas internacionais de comunicação por 

processamento de dados134, racionalizar os termos em relação às diversas modalidades 

de transporte e otimizá-los tecnicamente.135 

 

Ao elaborar essa série de regras, as quais foram estabelecidas segundo 

práticas as mais correntes do comércio internacional, o Comitê de Termos Comerciais 

da CCI buscou a definição, com o máximo de precisão, das obrigações das partes.  

 

                                                           
131

 International Commercial Terms. 
132

 International Chamber of Commerce (ICC). 
133

 MURTA, Roberto de Oliveira. Contratos em comércio exterior. 2. ed. Aduaneiras. p.25/26. 
134

 Electronic Data Interchange – EDI. 
135

 Otimização quanto aos processos de manuseio, embalagem, embarque, desembarque, desembaraço 
aduaneiro, por exemplo. 
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Na realidade, as partes podem referir-se aos INCOTERMS como base de seu 
contrato, prevendo certas modificações ou aditamentos à medida que as 
necessidades de seu comércio, as circunstâncias ou sua comodidade pessoal o 
exigirem.

136
 

 

 

Dominar e bem interpretar os Incoterms é indispensável para que as partes 

contratantes possam incluir e prever todos os custos nas transações em Comércio 

Exterior, bem como calcular seus lucros e riscos.  

 

                                                           
136

 STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. 2. ed. rev. e ampl., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1992. p.261/262. 
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CONCLUSÃO 

 

Amparado pelos doutrinadores pesquisados, bem como pela análise da 

legislação e normas pertinentes, entendemos, findo o trabalho, que as regras 

reguladoras existentes, legisladas ou não, são suficientes para garantir a eficácia 

contratos de compra e venda mercantil internacionais, celebrados por via eletrônica, 

quanto da presença de um vício oculto no produto. 

 

A forma de contratar, através de um computador ou qualquer outro meio 

eletrônico, não oferece grandes problemas nem à doutrina nem mesmo à 

jurisprudência, que já consideram esta como contratação normal entre ausentes ou 

presentes; naquela comparada ao uso de cartas e correspondência padrão; nesta, ao 

uso de aparelho telefônico. A utilização da Internet para contratar faz que as 

negociações se tornem mais rápidas e de menores custos, maior agilidade e novas 

facilidades, extremamente viáveis e interessantes para uma economia atual que 

objetiva menores riscos e lucros mais abundantes. 

 

Quanto ao vício redibitório, este encontra guarida nos principais sistemas 

positivos do Direito Ocidental, tanto na Commom quanto na Civil Law. Sendo assim, 
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mesmo em contratos eletrônicos, onde um vício no produto normalmente é considerado 

oculto (devido à forma de contratação ser feita entre ausentes, o que causaria a 

impossibilidade da análise do produto pelo comprador), a única norma responsável em 

causar uma possível divergência é aquela que diz respeito ao prazo decadencial da 

reclamação. A possível solução para o impasse não seria a escolha de um sistema 

jurídico nacional, como sugerem alguns autores, nem a criação de um direito legislado 

próprio para o tema, como também já sugerido. 

 

A importância da utilização da Lex Mercatoria faz-se evidente neste ponto, já 

que esta engloba regras, princípios e costumes oriundos da prática comercial. Esta 

nova ordem normativa, que nutre constantemente as estruturas legais e a atividade 

específica da coletividade dos operadores do comércio internacional, não é vinculada 

em nenhum sistema jurídico nacional, contudo, trata-se de princípios comuns de leis 

relacionados aos negócios comerciais internacionais, ou regras uniformes aceitas por 

todos os países. 

 

A eficácia do contrato fica, portanto, extrinsecamente ligada ao momento de 

celebração do mesmo, no que diz respeito à estipulação das regras a serem adotadas 

pelas partes. A criação de uma legislação própria de forma alguma garantiria o sucesso 

da operação, nem daria a segurança do sucesso do negócio, almejada pelos 

contratantes. Essa regra encontraria sim óbices nos sistemas de regras nacionais, 

atrapalhando o comércio ao invés de auxiliá-lo. 
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Os efeitos do contrato, para obterem o êxito buscado, não necessitam de uma 

nova lei, bastando para tanto a utilização das regras comerciais utilizadas atualmente, 

como a Lex Mercatoria e os INCOTERMS, adicionados a uma carga grande dos 

princípios gerais dos contratos, principalmente o da autonomia da vontade, o do 

consensualismo, e o da boa-fé. 
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