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RESUMO
O presente trabalho busca o esclarecimento no que tange os contratos de compra e venda internacional  no meio
eletrônico, e demonstrar as dificuldades legislativas que referido tema enfrenta. Pois os Direitos do Consumidor é algo
vislumbrado em todo o mundo, mas que pouco se tem efetivados frente as multinacionais e grandes empresas que se
utilizam do e-commerce para se alcançar um maior  lucro.  Se utilizando do método logico-dedutivo,  e de pesquisa
bibliográfica, para que se consiga compreender tal problemática. Tendo como principais resultados desta pesquisa um
evidente desfasamento do Estado como se é entendido atualmente, pois em um mundo global, não se pode entender as
problemáticas como pontuais. Tendo a cooperação entre os Estados como uma das ferramentas mais úteis atualmente
para resolução de eventuais conflitos legislativos. Por fim entende-se que o e-commerce internacional é uma realidade
irreversível, mas que deve ser também tutelado pelo Direito brasileiro e de todo o mundo. Para que assim se de uma
maior segurança tanto para as empresas como para os consumidores.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Internacional, Consumidor, E-Commerce.

1 INTRODUÇÃO

A globalização  ou  melhor  dizendo  mundialização  significa  basicamente  a  aproximação  e
mútuo encontro das culturas locais que existem no mundo, criando-se assim uma nova realidade
mundial.  Onde  nada  é  pontual,  onde  tudo  está  interligado  a  todos.  Direitos  antes  que  eram
consagrados apenas ali ou aqui, agora possuem uma abrangência mundial e de aplicação a todos. 

Sendo  natural  que  o  Estado  Constitucional  Moderno,  que  foi  criado  para  atuar  em  um
ambiente internalizado tendo como premissa sua Soberania quando se falasse em algum conflito
internacional, passa a sofrer cada dia mais um processo de obsolescência perante essa nova era.
Em que as relações entre os Estados nacionais frente as empresas multinacionais, ou até pessoas
físicas ou jurídicas se relacionam com outras pessoas físicas ou jurídicas de outro Estado, está cada
vez mais frequente e necessário para ambos os lados, o que acaba vinculando para um possível e
futuro Direito Transnacional. Vendo-se assim que este advento e crescente desenvolvimento da era
global seria o causador da morte e fim do Estado Nacional como conhecemos hoje. 

Não se podendo mais falar em decisões grandes ou pequenas do Estado que não tenham um
reflexo internacional, assim como não existem mais comunidades que somente tem influência de um
Estado nacional apenas, tudo está conectado, direitos, culturas, econômica. Esta aproximação dos
indivíduos se dá principalmente com a expansão da internet, e com a comunicação que se dá a
partir desta, entre as pessoas de todo o mundo. 

Logo o Estado Constitucional Moderno esta não só antiquado para as novas problemáticas e
discussões de uma sociedade global, mas também limitado para tais. Assim é levantado a questão
de  um  Estado  Transnacional,  sendo  que  este  negaria  o  Estado  Constitucional  Moderno  e  se
libertaria da armadilha territorial limitadora e da soberania moderna. 
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Existe hoje uma nova ordem internacional onde acarreta o enfraquecimento do poder estatal,
e isto decorre da (I) transferência de competências que o Estado teria, para foros internacionais; (II)
Dos  grandes  fluxos  e  refluxos comerciais  que  atravessam as  fronteiras  se  regulando  por  foros
internacionais; (III) O compartilhamento do monopólio de produção normativa com inúmeras outras
organizações  internacionais;  (IV)  O  surgimento  e  o  fortalecimento  de  outros  atores  ativos  que
tomaram para si  uma parcela de competência no cenário  internacional;  (V) O fortalecimento de
sujeitos de direito privado que operam transnacionalmente entre suas fronteiras; e o  (VI) surgimento
de normas transnacionais e supranacionais.

Tendo-se assim um Estado Transnacional que reconheceria a globalidade como elemento
fundamental irreversível, readequaria a norma e a sua organização para um novo cenário político
transnacional.  Sendo visto não como vilão ou um mostro destruidor de uma estrutura social, mas
sim  como  uma  evolução  do  Estado  e  os  novos  cenários  que  se  formam,  partindo-se  de  uma
colaboração e solidariedade interestatal.  

2 EVOLUÇÃO HISTORIA DO MERCADO DE CONSUMO

Todo  o  ser  humano  desde  seus  primórdios  possui  a  necessidade  de  consumir,  é  uma
característica intrínseca do mesmo, pois é necessário o consumo para a sua sobrevivência, mas
com tudo no mundo, o consumo e os meios para que ocorra também sofreu alterações. Com o
advento do mercado de consumo no cenário social, que em um rápido período de tempo tomou
proporções que foram muito mais além do que o próprio homem imaginava que iria.

A sociedade do consumo foi impulsionada principalmente pelas transformações advindas da
Revolução Industrial, que teve como marco a massificação da produção, e desde ponto em diante só
cresceu. As novas tecnologias possibilitaram novas técnicas e novos produtos, aumentando a gama
de itens disponíveis no marcado de consumo.

Diante  dessa  nova  perspectiva,  a  relação  existente  entre  consumidor  e  fabricante  teve
mudanças em suas bases. Antes, o consumidor mantinha um contato direto com o fabricante
do produto.  A partir  desse novo modelo  de produção,  o consumidor passou a comprar  os
produtos de um comerciante,  que se tornou o intermediário  nessa relação,  vendendo uma
marca de determinado produto. Assim, por força dessa nova relação de distribuição e venda
dos produtos, consumidor e fabricante passaram a não mais se conhecer. (BECK, 2007, p.13)

A celeridade na produção e na negociação entre fornecedor e consumidor tornou-se algo
essencial para as relações de consumeristas, e por este motivo impulsionou a criação de um novo
modelo  contratual,  o  chamado  “contrato  de  adesão”,  que  possui  cláusulas  preestabelecidas
unilateralmente  pelo  fornecedor,  tendo  o  consumidor  somete  que aceitar  ou  não.  Cláudia  Lima
Marques (1995, p.52) define os contratos de adesão como “os contratos por escrito, preparados e
impressos com anterioridade pelo fornecedor, nos quais só resta preencher os espaços referentes à
identificação do comprador e do bem ou serviços, objeto do contrato”

Em razão deste desequilíbrio contratual o Brasil seguiu a linha protecionista mundial que com
o advento da Constituição Federal de 1988, impôs uma obrigação ao Estado de promover e garantir
a proteção aos consumidores. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (1988) traz em seu texto:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:(...)
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios: (...)
V - defesa do consumidor;

Indo  ao  encontro  com  este  dever,  impulsionando  assim  o  advento  da  Lei  nº  8078/90,
conhecida também como Código de Defesa do Consumidor (CDC), que tem por seu fundamento o
intuito  de  reestabelecer  ao  máximo  o  equilíbrio  nas  relações  jurídicas  entre  consumidores  e
fornecedores, e tendo como ponto principal a proteção da parte mais fraca, que é o consumidor.

Segundo Silva (2012, p.121) “Trata-se de um verdadeiro microssistema jurídico, em que o
objetivo não é tutelar os iguais, cuja proteção já é encontrada no Direito Civil, mas justamente tutelar
os  desiguais,  tratando  de maneira  diferente  fornecedor  e  consumidor  com o fito  de  alcançar  a
igualdade”. Portando “a vulnerabilidade é o princípio base de toda a ordem consumerista, pois, é ele
que dá sentido à proteção do consumidor” (ALVES, 2015, p. 53).

Sendo assim fora a partir dos mandamentos constitucionais que surgira o Código de Defesa
do Consumidor, que tem como foco além da proteção consumerista, possui um viés punitivo a os
fornecedores  que  descumprirem  com  suas  funções  e  obrigações,  por  decorrência  que  tais
descumprimentos podem acarretar prejuízo a outra parte da relação. Logo é evidente que em nosso
território e o Estado tende a proteção do denominado consumidor.

2.1 DO SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO E-COMMERCE

O que  chamamos hoje  de  comércio  eletrônico  nada mais  é  do  que  uma modalidade de
negócio jurídico um pouco diferente do tradicional, pois o meio pelo qual  se forma esta relação
contratual é o virtual, se utilizando da rede mundial de computadores. Não havendo nesta hipótese
um deslocamento do consumidor até o estabelecimento físico do fornecedor do produto ou serviço
que deseja adquirir. Nesta modalidade pode-se entender que é um contrato que se utiliza de um
meio para criar o vínculo, e este meio é a internet.

O  surgimento  do  e-commerce esta  intrinsicamente  ligado  com  o  aparecimento  e
desenvolvimento da internet, sendo está uma ferramenta criada a partir da necessidade de manter-
se uma comunicação no período de guerra. Depois deste período militar, a internet fora aperfeiçoada
e disponibilizada para todo o mundo pudesse explorara.

Este comércio eletrônico é entendido hoje como “[...] todas as atividades que tenham por fim o
intercâmbio, por meios eletrônicos, de bens físicos e de bens digitais ou imateriais, o resultado é que
teremos relações jurídicas daí  oriundas” (LORENZETTI,  2000,  72).  É uma forma de comércio à
distância, não havendo qualquer limite territorial, tendo o consumidor e o fornecedor ligados pela
rede de computadores.

Ficando  o  consumidor  frente  ao  e-commerce muito  mais  vulnerável  em  razão  do  meio
utilizado para a contratação, pois ainda existe um grande risco para o consumidor no tange as
informações  sobre  o  produto,  a  questão  de  dados  pessoais,  e  até  mesmo  na  garantia  de
recebimento.

A criação do  e-commerce não se insere como um mero desdobramento da vulnerabilidade
técnica,  pois  aqui  não  se  trata  apenas  da  questão  da  falta  de  informação  que  todos  os
consumidores virtuais possuem, mas um verdadeiro universo, um mundo virtual,  repleto de
peculiaridades que aumentam a vulnerabilidade do consumidor. (MORAIS FILHO, 2009, p.28)

Se verificando uma maximização da vulnerabilidade do consumidor em relação as práticas
abusivas  no  cenário  do  mundo  virtual,  pois  como  elenca  Benjamin  (2008,  p.77)  “[…]  o
consumidor/usuário experimenta neste mundo livre, veloz e global (relembre-se aqui o consumo pela
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internet, pela televisão, pelo celular, pelos novos tipos de computadores, cartões e chips), uma nova
vulnerabilidade”. 

Quando o consumidor adquire um produto fora do estabelecimento comercial,  via internet,
será neste caso que a vulnerabilidade do mesmo tente a ser agravada, pois com a aplicação da
oferta  e  da  informação,  e  ainda  existem as  características  de  distanciamento  econômico  e  de
conhecimento entre o fornecedor e o consumidor, e este distanciamento só tente a aumentar no
cenário do e-commerce. (LIMA, 2006, p.44)

O comércio eletrônico também abriu novas possibilidade de negócios, de contratações que
antes serial impensáveis ou até impossíveis. Contudo este comércio pode ser bem frustrante para o
consumidor,  caso  os  sistemas  de  regulamentação  destas  transações  não  se  desenvolvam  no
mesmo ritmo de que tal comércio via internet avança empregando cada vez novas tecnologias que
aumentam seu desempenho. (DINIZ, 1999, p.81)

A função dos Estados nacionais e das outras instituições regulamentadoras continua obscuro
e  paralisado  perante  este  novo  universo  do  comércio  eletrônico.  A  falta  de  controle  sobe  tal
comércio, e a impossibilidade de Governos nacionais intervirem, para que assim ofereçam um maior
nível  de estabilidade contratual  e uma certa segurança, representa um grande obstáculo para o
Direito e para o desenvolvimento das atividades comerciais pela internet, que ficam nesse plano da
insegurança, e sendo uma terra de ninguém. Demonstrando mais uma vez a decadência estatal
nacional, perante problemas de abrangência global.

3 DA MUNDIALIZAÇÃO E A SOCIEDADE DE CONSUMO

A  internet é  uma  ferramenta  de  imenso  valor  e  poder,  ela  facilita  e  proporciona  uma
comunicação global entre as pessoas, física ou jurídica. E é cada vez mais usada e explorada com
um viés econômico pelo comércio eletrônico, tendo como finalidade a maximização do processo
produtivo e das transações de bens e serviços. Assim o e-commerce consolida e expande a rede
global de distribuição e produção, gerando um vínculo entre comércio, tecnologia e as corporações. 

É um cenário muito atrativo para as empresas, pois no e-commerce nasce a oportunidade de
exercerem a atividade empresarial em um ambiente comercial global, que quase em sua totalidade
não possui barreiras territoriais, alfandegarias.

O comércio eletrônico tem se mostrado como uma nova forma de transações, que tem a
capacidade de promover o desenvolvimento econômico, de dizimar barreiras geográficas do mundo,
transformando  desta  forma  completamente  os  sistemas  econômicos  (ALBAGLI,  1999,  p.  85).
Descartando  a  presença  humana,  para  que  se  de  tais  relações,  ocorrendo  a  chamada
desmaterialização do negócio que se perfaz por meios eletrônicos.

Para Negroponte (1995), as superestradas da informação irão substituir de forma significativa
as  rodovias  de  concreto  como  fundamento  da  forma  de  viver  e  transacionar.  Reduzindo  a
dependência sobre estar em determinado lugar em uma hora especifica para poder realizar tal ato.
Pois  com o  e-commerce não existe  essas barreiras,  o  consumidor  pode  acessar  o  website da
empresa a  qualquer  tempo,  lugar  e  modo,  basta  apenas que tenha acesso a  rede mundial  de
computadores.

Não devendo os limites territoriais paralisar direitos inerentes ao consumidor, e muito menos
geral  insegurança  jurídica  para  ambas  as  partes  contratantes.  “Estas  novas  tecnologias,  como
qualquer  outra  atividade  ou  criação  humana,  devem  se  submeter  ao  Direito,  e  ser  objeto  de
regulamentação  e  estudo”  (BATISTA,  1999,  p.  84).  Pois  cada  vez  mais  é  possível  perceber  a
influência do direito internacional recaindo sobre o direito interno, e tornando-o assim mais flexível e
eficiente para questões globais.
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Sendo um dos principais e mais recorrentes problemas relacionados a compra e venda, se
perfazem também no que tange o comércio eletrônico, como por exemplo a questão relacionada a
qualidade do objeto, a garantia do pagamento, a expectativa sobre o produto, entre outros. Todavia,
o fornecedor como a parte dominante esta relação contratual não pode fazer o comércio eletrônico
um meio de controle e manipulação, cabendo os Estados como um todo, tentar regular suas ações
abusivas e ilícitas, pois não é por que a empresa fornecedora se encontra em outro território, em
outro  Estado  que  ela  deve  ficar  livre  de  sua  responsabilidade  perante  o  produto  que  está
disponibilizando no mercado de consumo. 

Balan Júnior (2011), discorre sobre o comércio virtual, destacando a defasagem e a falta de
uma legislação apropriada e atualizada, algo que pudesse acompanhar o desenvolvimento, normas
que ao mesmo tempo que regulasse tal  comércio,  não petrificasse o mesmo, algo flexível,  mas
eficaz, que desta forma trouxesse uma maior segurança para as transações eletrônicas. Segundo
ele, mesmo com tantas vantagens para as empresas e os consumidores, o adquirente fica mais uma
vez em uma posição de fragilidade na relação comercial, por se encontrar mais suscetível a fraudes.
Indo  desde  websites fraudulentos,  promessas  falsas  de  produtos,  até  roubo  de  informações
pessoais e bancarias.

4 DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS INTERNACIONAL

Existe hoje uma grande interdependência entre os países, sendo que no último século está
interdependência  entre  os  países  passou  a  redimensionar  as  fronteiras  entre  nacional  e  o
internacional,  alterando  drasticamente  as  concepções das Relações  Internacionais  e  do  Direito.
Refletindo  também  “no  aumento  dos  fluxos  internacionais  de  bens,  serviços,  capital  e
conhecimentos” (VENTURA, 2010, p.3).

Sendo  os  contratos  internacionais  realizados  uma  consequência  deste  comércio,  uma
consequência deste intercambio entre Estados, entre pessoas de Estados, de nações diferentes.
Tendo  que  Ventura  (2010,  p.94),  aponta  que  tais  contratos  “caracterizam-se  por  sua
extraterritorialidade, uma vez que extrapolam as fronteiras dos próprios Estados”.  

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 força do domicílio, nacionalidade, sede principal
dos negócios, lugar do contrato, lugar da execução, ou qualquer circunstância que exprima um
liame indicativo de Direito aplicável. (STRENGER, 1992, p.81)

As inúmeras dificuldades para regulamentar tal instituto do contrato internacional se dão em
razão de que cada um desses contratos possui uma norma de supra-direito, donde resultam formas
diferenciais de eleição da ordem jurídica competente para reger o contrato. Sendo o direito material
interno de cada Estado, cada vez mais incapaz de acompanhar a rápida evolução e o elevado nível
de especialidade de que um contrato internacional exige, bem como os litígios legais decorrente
deles. “As leis nacionais são muitas vezes inaptas para fornecer soluções viáveis aos negócios
internacionais” (BERGER, 2010, p26-27).

A Convenção de Haia de 1964, coloca que uma compra e venda de âmbito internacional
ocorrera  sempre  que  o  estabelecimento,  ou  à  falta  deste,  a  residência  habitual  das  partes
contratantes se encontre em territórios geograficamente diferentes, em Estados diferentes, e que
ainda ocorra o transporte do objeto, o ato de oferta e aceitação, e a entrega da coisa em território de
Estados diferentes. 
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Indo no mesmo entendimento a Convenção de Viena de 1980, aponta que uma venda será
internacional  se  os  estabelecimentos  comerciais  do  fornecedor/  vendedor  e  do  comprador  se
encontrarem em territórios de Estados diferentes, consagrando a lei do domicilio das partes para o
referido contrato.

4.1 DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL

Falando da legislação em vigor, os contratos celebrados por intermédio da internet reputam-
se formado no local em que foi proposto (dispositivo encontrado no Código Civil 2002- art. 435). E
quando se tratar de um contrato internacional, estabelece a Lei de Introdução as Normas do Direito
Brasileiro  que  elenca  constituída  a  obrigação  resultante  do  contrato  no  lugar  em que  residir  o
proponente (art. 9º, §2º LINDB).

Desta forma sendo o proponente brasileiro, e o aceitante também, terá a certeza de que a
legislação aplicável é a brasileira, aplicando-se ainda o Código de defesa do Consumidor. Tratando-
se  de  contratação  internacional,  o  contrato  irá  ser  regulado  pela  legislação  do  domicílio  do
proponente.  E  quando  no  conteúdo  do  contrato  estiver  estipulado  as  formas  de  resolução  de
eventuais controvérsias, nas hipóteses em que as partes poderem escolher qual seria a legislação
aplicável ao caso. 

Mas como em relações de consumo existe uma disparidade contratual,  além de ser uma
forma de contratação por adesão, estabelecendo assim que “em relação à proteção do consumidor,
estabelece que o foro competente para julgar lides envolvendo transações pela Internet seria o do
domicílio do consumidor” (GLITZ, 2002, p16).

4.2 DAS EMPRESAS COM SEDE NO PAÍS

As empresas que possuem sede no Brasil estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor
pátrio, ou seja, as empresas devem se adaptar ao ordenamento jurídico brasileiro assumindo todas
as obrigações atribuídas aos fornecedores pela legislação vigente. E com o Código de Defesa do
Consumidor, este atribuiu às empresas a responsabilidade objetiva, é o que prescreve o art. 12 da
referida lei:

Art.  12.  O  fabricante,  o  produtor,  o  construtor,  nacional  ou  estrangeiro,  e  o  importador
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos  consumidores  por  defeitos  decorrentes  de  projeto,  fabricação,  construção,  montagem,
fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilizarão e riscos. (BRASIL, 1990)

Foi através das franquias que as empresas encontraram uma oportunidade de atender os
consumidores brasileiros de forma mais eficaz e aumentar seus lucros. As franquias que iniciam sua
atividade empresarial em território brasileiro estão sujeitas ao ordenamento jurídico pátrio por serem
enquadradas  na  relação  de  consumo  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  assumir  a
responsabilidade no tocante aos fornecedores.

O ordenamento jurídico brasileiro possibilita que os sujeitos da relação de consumo resolvam
seus conflitos de diversas formas, seja pela negociação entre as partes ou através da via judicial,
quando na relação de consumo está presente uma empresa multinacional com sede brasileira, a
propositura  da  ação  não  será  no  território  em  que  se  encontra  a  matriz  da  empresa,  logo,  a
competência será onde foi realizada as obrigações correspondentes ao contrato de consumo.
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4.3 DAS EMPRESAS QUE NÃO POSSUEM SEDE NO PAÍS

Embora  a  haja  um  posicionamento  internacional  de  preservar  os  direitos  da  parte
hipossuficiente na relação de consumo, ou a legislação brasileira definir em seu art. 22 do Código de
Processo Civil que nos casos em que consumidores brasileiros residentes no Brasil obterem algum
vício na relação de consumo a demanda deverá ser tutelada pelo Poder Judiciário pátrio.

O que ocorre nas resoluções de conflito entre consumidores e fornecedores é o ajuizamento
de acordo com a legislação em que a empresa está sediada conflitando-se com o artigo 9º da Lei de
Introdução às  normas do Direito  Brasileiro  que estabelece a  jurisdição brasileira  para  julgar  os
conflitos inerentes às obrigações assumidas aqui no Brasil, neste sentido: 

O ajuizamento de uma causa em foro diferente pode levar a determinação de uma lei aplicável
também diversa. Em outras palavras, as partes devem estar bastante atentas ao firmar um
contrato de compra e venda, para escolher o foro adequado. A autoridade judicial desse foro é
que vai dizer se o direito aplicável à espécie é compulsoriamente o desse país, se as partes
são livres para escolher a lei aplicável, ou se as leis do direito internacional privado vigente
remetem à lei de um país estrangeiro. (BASTOS, 1990) 

O ordenamento jurídico brasileiro entende que a cooperação com as jurisdições mundiais
deve ser respeitada, o Código de Defesa do Consumidor elencou que a ação de responsabilidade
civil movida contra o fornecedor poderá ser proposta no domicilio do autor (art. 101, I, CDC); já a
nova lei  processual  civil  estabelece a competência para julgar as ações em prol  da cooperação
internacional no tocante as transações que as obrigações sejam cumpridas no território brasileiro
(art. 21, I, CPC/2015). 

Embora existentes diversos conflitos jurisdicionais no tocante aos contratos consumeristas
internacionais, os países têm demonstrado que há o interesse em equilibrar a relação de consumo
entre consumidor e fornecedor, de modo que as partes não assumam onerosidades prejudiciais ao
desenvolvimento.

O comércio internacional então entendeu que seria necessária a criação de regulamentações
referentes às transações entre consumidor e fornecedor de países distintos, atribuindo-se a solução
a  alguns  critérios  básicos  que  são:  o  princípio  da  nacionalidade;  o  princípio  da  nacionalidade
passiva; o princípio protetor; e o princípio universal.

4.4 DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

O Código de Defesa do Consumidor,  que possui  um viés protecionista frente as práticas
comerciais  realizadas  pelo  fornecedor,  adotou  a  responsabilidade  objetiva  do  fornecedor,  pelos
“danos que cause no mercado de consumo, o fornecedor – cujo conceito é amplo para compreender
todos  que  disponibilizam  produtos  ou  serviços  com  habitualidade,  mediante  remuneração  –
responde, sem culpa, pelos danos sofridos pelos consumidores”. (BRAGA NETTO, 2011, p118)

Levantando-se que a violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva constitui uma espécie
de inadimplemento, independente de culpa, o que acarreta na responsabilidade objetiva de toda
cadeia de fornecedores que deram causa ao inadimplemento contratual.  

No comércio internacional tais preceitos procuram estabelecer as obrigações e os direitos que
competem  ao  exportador  e  ao  importador,  não  somente  no  que  se  refere  a  despesas
provenientes das transações, mas também no tocante à responsabilidade por perdas e danos
que possam sofrer as mercadorias transacionadas. (DREBES, 2010, p.20)
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Referente  aos  contratos  eletrônicos  internacionais  de  compra  e  venda,  aplicando-se  tais
disposições em relação ao inadimplemento, pois não tem motivos para que a reparação do dano não
seja realizada em face de um contrato  eletrônico.  Visto  que não existe  diferenciações entre as
obrigações do contrato, pois sendo ou não eletrônico, deve-se cumprir com o que foi contratado,
deve-se fazer lei entre as partes aquilo ofertado e aceito. “Desta forma, o inadimplemento de um
contrato internacional  representa o incumprimento de qualquer obrigação, não importando a sua
categoria, que impeça a realização dos fins econômicos buscados pelas partes. No caso de força
maior, ocorre a impossibilidade sem culpa”. (VENTURA, 2010, p.100)

5 MEIOS PROCESSUAIS BRASILEIROS PARA O CONSUMIDOR

5.1 POSSIBILIDADE  DE  EFETIVAÇÃO  DO  CDC  NO  CENÁRIO  INTERNACIONAL  E  A
INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

O Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável as relações de consumo online,
não necessitando especificamente de uma regulamentação sobre tal  comércio,  não no território
nacional brasileiro, pois quando falasse de uma contratação por meio do e-commerce, e ambas as
partes desta relação se encontram em território brasileiro, tanto o fornecedor, quanto o consumidor,
estão sujeitas a legislação brasileira, o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável.

Existindo  alguns  conflitos  referente  a  regulamentação  específica  frente  ao  comércio
eletrônico,  como  por  exemplo  o  fornecedor  que  tem  sede  em  outro  país,  pois  neste  caso  o
consumidor terá maiores dificuldades para resguardar seus direitos, tendo em vista o silencio e
omissão  da  lei  consumerista  na  facilitação  ao  acesso  à  justiça  e  da  defesa  dos  direitos  do
consumidor prejudicado. (ALVES, 2015, p.58)

[...] o Código de Defesa do Consumidor é um diploma que consagra um sistema completo,
mesmo após 25 anos de sua criação, por possuir em seu corpo regras, princípios, penalidades,
defesa coletiva e individual para consumidores, sendo aplicado há toda e qualquer relação de
consumo,  independente  de  onde  seja  celebrado  o  contrato  ou  o  meio  utilizado  para  esta
celebração. (ALVES, 2015, p.63)

Porém os juristas, não só do Brasil, mas do mundo todo sofrem do chamado “vírus mental”,
que basicamente trata sobre a recusa sistemática de “sair” do pensamento do Estado Constitucional
Moderno,  e  ter  uma nova visão sobre o mundo,  sobre  a sociedade.  Estão apegados de forma
umbilical a este sistema obsoleto e teratológico, e se recusando a aceitar a nova ordem mundial, que
é a mundialização, que a comunicação de tudo e de todos. Um mundo aonde nada é pontual, ou
regional, e sim em um mundo que tudo está interligado, tudo possui reflexos perante todo globo
terrestre. E negar tais direitos legítimos do consumidor, é um exemplo nítido deste “vírus mental” que
o poder judiciário sofre.

5.2 DIREITO PROCESSUAL CONJUNTAMENTE COM O DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO

A cooperação jurídica internacional está relacionada com o Direito Processual Internacional,
compreende  um procedimento  que tende a  promoção  da  integração jurisdicional  entre  Estados
soberanos distintos. 

Na Constituição Federal brasileira está previsto alguns dos atos de cooperação internacional,
sendo eles  a  extradição (Art.  102,  I,  g,  CF),  homologação de  sentença  estrangeira  e  da  carta
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rogatória  (Art.  105,  I,  i,  CF).  Mas  tais  atos  do  poder  judiciários  não  se  esgotam somente  nos
previstos  na  constituição,  pode  e  deve-se  inovar  sempre  no  que  tange  uma  cooperação,
harmonização e melhor aplicação do Direito. 

O e-commerce representa, hoje, uma significativa parcela da economia mundial, mas como
tudo,  este  também gera  conflitos  referentes  a  leis  internas dos países  cujo  os  contratantes  se
submetem, ficando a cargo nos dias atuais da cooperação internacional tentar conciliar tais conflitos.
Podendo-se falar de uma promoção de uma integração jurídica das normas internas e externas,
desenvolvendo-se  uma  uniformização  e  segurança  sobre  determinado  contrato  eletrônico
internacional, buscando-se aqui uma transnormatividade. (TEIXEIRA, 2016)  

5.3 DA COOPERAÇÕES ENTRE OS ESTADOS E A LEX MERCATORIA

A  lex mercatória pode ser entendida como um conjunto de procedimentos que proporciona
soluções mais adequadas para o comércio internacional, não possuindo conexões com sistemas
jurídicos, e sendo de extrema eficácia no cenário internacional. Antônio Carlos Rodrigues do Amaral
(2004,  p.59)  assim  a  define  “as  regras  costumeiras  desenvolvidas  em  negócios  internacionais
aplicáveis  em cada  área  determinada  do  comércio  internacional,  aprovadas  e  observadas  com
regularidade”.

Tendo como finalidade uma certa regulamentação e harmonização do comércio internacional,
tento como característica um poder normativo independente de documentos legislativos estatais,
visando desta forma à solução de eventuais litígios, aplicando-se tais práticas comerciais, que se
formaram através do uso e costumes mercantis.

A  lex mercatória  é um instituto existente em nossa sociedade internacional, sendo tratado
como um direito anacional, de natureza para-legal, que teve seu desenvolvimento na comunidade
dos  comerciantes  internacionais,  formando-se  atreves  dos  usos  e  costumes  internacionais,
jurisprudência  arbitral  e  contratos  tipo.  “A  lex  mercatoria encontra  como  fonte  a  comunidade
internacional de comércio, sendo uma ordem jurídica singular, autônoma e aplicável especificamente
nos negócios e transações internacionais”. (DREBES, 2010, p.15)

Sendo  no  cenário  da  arbitragem  internacional  que  a  lex  mercatória tem  sua  maior
concretização.  Formando-se assim a  jurisprudência  arbitral  que tem ganhando força  perante  os
documentos  legislativos  e  inúmeras  tentativas  de  regulamentação  deste  mercado  de  consumo
internacional, e tal força jurisprudencial  arbitral internacional se força pela ineficiência de demais
documentos regulamentadores.  José Alexandre Tavares Guerreiro coloca:

[...] 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 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.

Porém, quando se tratar de um contrato de consumo, não existe esta prerrogativa contratual,
para que as partes convencionem a arbitragem internacional, com a aplicação da lex mercatoria, por
tratar de um contrato de adesão. A arbitragem seria uma alternativa para a solução desses conflitos
internacional  no e-commerce, se o mesmo se adaptasse a fragilidade em que o consumidor se
encontra.  Pois  como  já  exposto  o  acesso  à  justiça  ainda  se  encontra  com  muitas  barreiras
legislativas, que paralisam o consumidor para que veja seu direito efetivado.
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5 CONCLUSÃO

Um dos maiores  obstáculos  para  este  mercado  é  a  falta  de  integração  jurídica  entre  os
Estados. E é por este motivo que devesse vislumbrar na globalização e na integração econômica,
não algo prejudicial para as pessoas e Estados, mas uma evolução, tanto normativa quanto humana,
pois é a partir esta globalização e mundialização que ocorre a aproximação jurídica e cultural entre
os mais variados povos. 

Sendo o contrato internacional, é a consequência do intercâmbio entre Estados e pessoas, no
sentido amplo, cujas características são diversificadas dos mecanismos conhecidos e, usualmente,
utilizados  pelos  comerciantes.  Na  verdade,  são  os  elementos  de  estraneidade  (domicílio,
nacionalidade,  lex voluntatis,  localização da sede, centro das principais atividades, foro etc.) que
ligam um contrato a mais de um sistema jurídico, determinando a sua internacionalidade.

Observa-se  que  os  meios  de  solução  extrajudicial  de  conflitos  em  matéria  de  contratos
internacionais assumem significativa importância no cenário internacional diante do fenômeno da
globalização,  dos mercados internacionais economicamente integrados e consequentemente dos
conflitos “transfronteiriços”, especialmente quanto ao acesso dos consumidores a meios eficientes
de tornar eficazes seus direitos, ou seja, de acessar a justiça efetivamente, mediante instrumentos
que proporcionassem não um teórico e dificultoso acesso a uma justiça internacional, mas que com
razoável facilidade, celeridade e custo, reparassem seu direito, ora violado. “É pensamento comum
que  os  conflitos  de  Leis  apenas  serão  resolvidos  com  a  unificação  do  Direito  Comercial
Internacional.

O  direito  internacional  provado  e  seus  institutos  são  de  vera  importância  para  o  Estado
nacional, pois é “sempre que surgem dúvidas a respeito da Lei aplicável a um Contrato Comercial
Internacional, recorre-se ao Direito Internacional Privado”.  Sendo o Direito Internacional um ramo
que influencia diretamente os Estados Soberanos, tanto que é este direito imposto aos Estados que
relativiza sua soberania nos atuais dias. Aparentemente, leva-se a crer que a unificação do Direito
Internacional Privado, como direito responsável pela solução do conflito de Leis, garantiria a certeza
jurídica da qual o Comércio Internacional tem necessidade.

Tradicionalmente os contratos internacionais, sejam eles realizados pelo meio eletrônico ou
não,  buscam fugir  da legislação estatal,  tendo como principal  pilar  a  inadequação legislativa às
exigências do comércio internacional. 

E toda sua complexibilidade e especificidade encontram barreiras na aplicação adequada da
legislação nacional,  mas  uma normal  que não possui  qualquer  empecilho  de aplicação são as
normas referentes aos direitos do consumidor, pois o mesmo é concebido em diversos países, em
validade por todo o globo terrestre. 

Mas como o acesso à justiça brasileira como um todo, dificulta a efetivação de tais direitos,
uma  possível  solução  seria  o  juízo  arbitral.  Ficando  os  árbitros  encarregados  da  solução  dos
conflitos  do  comércio  internacional,  pautando-se  para  isso  nas normas específicas  do  contrato,
inclusive  a  lex  mercatória,  além  de  princípios  da  relação  que  se  estabeleceu,  e  tratados
internacionais. Solucionando a lide de maneira mais rápida e precisa tecnicamente, levando-se em
conta todos os aspetos materiais e subjetivos das partes. 

Em tempos a onde a mundialização e a globalização econômica crescem e se expandem com
a utilização do e-commerce, esses dois institutos jurídicos (a Arbitragem e o Contrato eletrônico)
podem contribuir gradativamente para um desenvolvimento das relações comerciais internacionais,
e um pensamento unificador entre as nações e sobre um Direito Transnacional recaindo sobre o
Estado Constitucional de Direito e seus particulares.
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