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RESUMO
A pesquisa teve como objetivo o estudo e a análise da boa-fé objetiva nos contratos eletrônicos. Para tanto, verificou-se,
ainda que brevemente, a evolução histórica dos contratos, chegando ao contrato eletrônico, assim como o princípio da
boa-fé objetiva e a convergência desses dois institutos. Bem como, o estudo envolveu a leitura de obras acerca do tema,
assim como artigos científicos.  Os resultados atingidos identificam a relevância  do princípio  da boa-fé  objetiva e a
necessária aplicação na ordem contratual eletrônica. Empregou-se o método teórico-bibliográfico.

PALAVRAS-CHAVE: Contrato eletrônico; Boa-fé objetiva; Internet.

1 INTRODUÇÃO

Considerando-se a atual sociedade globalizada, o contrato é um importantíssimo instrumento
para essa, pois possui, dentre outras funções, a de transmitir riqueza dentro da sociedade. Nesse
sentido, afirma-se que em períodos mais distantes os negócios eram realizados de forma simples
entre pequenos povoados e, posteriormente, apareceram os contratos. Com o passar do tempo, os
contratos foram aperfeiçoados, mas não somente esses, a forma de contratar também.

Com o aparecimento da Internet, foi possibilitado negociar, celebrar e executar um contrato
com um clique no meio eletrônico, esse fato revolucionou a forma de contratar.

Porém,  apesar  das  várias  comodidades  que  os  contratos  eletrônicos  trouxeram,  vieram
também as inseguranças, devido, por exemplo, quanto ao fato de que na contratação eletrônica, em
vários casos, não é possível saber com quem se está negociando ou contratando. 

Nesse sentido, o direito, na busca da pacificação social, também sofreu mudanças. Aparece,
no novo cenário, o princípio da boa-fé objetiva, como instituto legítimo para alcançar esse fim.

Portanto, faz-se necessário a pesquisa para verificar a evolução histórica dos contratos e,
paralelamente, do comércio, assim como da boa-fé objetiva. Posteriormente, no presente trabalho,
identificam-se alguns dos problemas trazidos pela contratação eletrônica e, de modo exemplificativo,
como o  princípio  da  boa-fé  objetiva,  instrumento  legítimo na busca da pacificação social,  pode
influenciá-los.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

No  presente  trabalho,  a  metodologia  utilizada  foi  a  pesquisa  teórico  bibliográfica,  realizando-se
levantamento bibliográfico e, portanto, reunindo doutrinas e artigos relacionados ao tema do estudo.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 CONTRATO

A evolução do comércio se iniciou por meios terrestres, de forma localizada e entre pequenos
povos, sendo que as práticas comerciais eram, em geral, a troca ou o escambo. Com essa prática
comercial de baixa complexidade (tendo-se em vista as atuais) esses pequenos povos buscavam a
subsistência  de  cada  indivíduo,  não  caracterizando  como uma  atividade  de  grande  monta  que
trouxesse grandes impactos (DEPIERI; MARTINS, 2016).

Adiante, dá-se início ao período do Direito Romano, que constituiu, aperfeiçoou e ordenou os
contratos que supriram as exigências de sua rotina comercial/jurídica. Nesse período, as variedades
contratuais começaram a aparecer e se desenvolver não devidas a algo já determinado na esfera
teórica,  por exemplo,  mas sim às necessidades cotidianas,  sendo,  com o tempo, aperfeiçoadas
(PEREIRA, 2015).

Prosseguindo com a linha cronológica, a evolução jurídica dos contratos ocorreu também no
período pós-justiniano e avançou pela Idade Média, alcançando o direito moderno (PEREIRA, 2015).
Na idade moderna, o comércio expandiu suas fronteiras nacionais e internacionalizou-se, entre os
impérios, num primeiro momento, por vias terrestres e, posteriormente, se expandiu, também, pelos
mares,  devido  aos  avanços  e  conquistas  das  grandes  navegações  ou  companhias  (DEPIERI;
MARTINS, 2016).

Devido  à  necessidade  de  intensificar  a  atividade  mercantil,  houve  modificação  nos  tipos
contratuais,  podendo-se  afirmar  que,  ainda,  houve  uma  simplificação.  Nessas  novas  formas
contratuais  à  vontade  no  contrato  passa  a  ser  obrigatória,  não  importando  a  forma.  Esse
pensamento  ingressa  nas  legislações  vindouras,  ou  seja,  modernas,  por  exemplo,  o  Código
Napoleônico (VENOSA, 2011).

Atualmente,  afirma-se  que  o  contrato  é  a  mais  habitual,  usual  e  significativa  fonte  de
obrigação, devido às suas várias formas e inúmeras consequências, efeitos, no universo jurídico.
Fonte da obrigação pode ser entendia como o fato que lhe dá origem, que cria. Os fatos no universo
humano  que  o  Código  Civil  brasileiro  considera  geradores  de  obrigação  são:  os  contratos;  as
declarações unilaterais da vontade; e os atos ilícitos, dolosos ou culposos (GONÇALVES, 2013).

Nesse sentido é que se pode situar a noção estrita de contrato, sendo um negócio jurídico
entre duas partes, exigindo-se de ambas o consentimento. Ainda, é pressuposto a conformidade
com a ordem legal, tendo-se em vista que, sem essa, o mesmo não teria condão de criar direitos
para qualquer das partes (GONÇALVES, 2013).

Caio Mario define, de acordo com o embasamento teórico pacificado pela doutrina, que o
contrato  é  “um  acordo  de  vontades,  na  conformidade  da  lei,  e  com  a  finalidade  de  adquirir,
resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos” (PEREIRA, 2015, p. 7).

Outro ponto importante quanto ao contrato é que esse tem função social, sendo instrumento
que  pode  fazer  circular  riqueza,  essencial  aos  negócios  e  fator  que  impulsiona  a  expansão
capitalista. Verifica-se que na legislação civil de 2002 passa a ser expressa a liberdade de contratar,
podendo  ser  exercida  apenas  quando  estiver  de  acordo  com  os  fins  sociais  do  instrumento
contratual,  alcançando-se,  por  sua  vez,  os  valores  primordiais  da  boa-fé  e  da  probidade
(GONÇALVES, 2013).

Se o negócio jurídico for consequência de um mútuo entendimento, conformidade de duas
vontades, estar-se-á diante de um contrato. Essa afirmação conduz a inferência de que esse não se
limita ao direito das obrigações, alongando-se a outros ramos do direito privado, sendo que, para
exemplificar, traz-se o casamento, que é um contrato singular, do ramo do direito de família. Ainda,
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dilata-se também ao direito público com os contratos celebrados pela Administração Pública, tendo
características próprias, bem como toda espécie de pacto (GONÇALVES, 2013).

A  imagem  de  um  instrumento  contratual  em  que  haja  predominância  da  autonomia  da
vontade, em que as partes argumentem de forma livre as suas condições, de maneira igualitária,
verifica-se nos conceitos traçados para o contrato na legislação francesa e alemã. Porém, essa
espécie de contrato, em geral do ramo privado e paritário, reflete, por hora, uma pequena parcela do
universo contratual, pois, atualmente, os contratos, em geral, são celebrados com a pessoa jurídica,
com a empresa, com os grandes capitalistas e com o Estado (GONÇALVES, 2013).

Ainda na contemporaneidade, a economia moderna é constituída desde pequenos negócios
em localidades afastadas das metrópoles, ou grandes centros, até grandes redes bem montadas e
organizadas. Constitui-se, ainda, de relações diversas e impessoais, devido ao aparecimento da
Internet (DEPIERI; MARTINS, 2016).

O  meio  informático,  por  sua  vez,  aprimora  a  relação  negocial,  contratual,  criando  novas
modalidades com infinitas curvas, em outras palavras, traduz-se por incertezas (VENOSA, 2011).
Nesse modo de comunicação moderno transfigurou distâncias  antes  dificilmente  superáveis  em
apenas um clique, ou seja, alguma situação que dificilmente se concretizaria, agora, com apenas um
clique, pode-se concretizá-la, ainda que no ambiente virtual. 

Nesse sentido, de maneira fácil, se consumam contratos e se concretizam negócios a uma
grande velocidade. Com rapidez e conforto para quem negocia utilizando a facilidade de negociação
existente na rede mundial de computadores. Porém, trouxe, também, preocupações, pois a Internet
ainda é um território em expansão, e ainda deve ser mais explorado (DEPIERI; MARTINS, 2016).

Portanto, no presente tópico buscou-se verificar, ainda que brevemente, as origens históricas
dos  contratos  e,  paralelamente,  a  evolução  histórica  do  comércio,  sendo  que,  atualmente,  a
atividade mercantil  se desenvolve também no meio eletrônico através dos contratos eletrônicos.
Nesse sentido, afirma-se que a internet revolucionou o modo operandi de contratar, sendo possível
realizar tal ato apenas com um clique, em alguns casos.

3.2 O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA

A boa-fé objetiva surge após uma revisão de antigos valores. Após a idade média, o comércio
retoma  o  processo  de  expansão  com  o  liberalismo,  que  tinha  como  um  de  seus  elementos
determinantes  a  autonomia  de  vontade  das  partes  na  hora  de  contratar  como  elemento
determinante,  sendo  que  a  lei  seria  um elemento  complementar.  Nesse  cenário,  os  indivíduos
contratantes discutiam as cláusulas contratuais, ou seja, havia certa igualdade entre as partes na
criação do contrato. Porém, essa relação ganhou nova feição com o passar do tempo, sendo que as
empresas passaram a criar  situações em que a outra parte  ficasse sobremaneira desprotegida,
havendo desequilíbrio na relação ou situações de injustiça, sendo necessário que aderisse alguma
cláusula que lhe fosse desfavorável para a assinatura do contrato (FURTADO; ROSA, 2016).

Nesse sentido, afirma-se que houve uma revisão dos antigos valores, flexibilização da livre
manifestação, buscando-se a boa-fé objetiva, ou seja, justiça contratual, equidade honestidade e
lealdade bem como norma de comportamento,  regulando os deveres impostos,  com espírito  de
cooperação. (FURTADO; ROSA, 2016)

A boa-fé objetiva não se concretiza na mera intenção do indivíduo, que pensa estar agindo de
boa-fé, visto que nesta situação estar-se-ia diante da boa-fé subjetiva. A boa fé objetiva verifica-se
quando a conduta do indivíduo está de acordo com os padrões sociais vigentes, sendo norteado
pela cooperação, lealdade, justiça social. Ainda é possível afirmar que a boa-fé objetiva compreende
também aquelas condutas de honestidade e retidão que constituem repressão às condutas que
desviem desse caminho (LECIONAM FARIAS; ROSENVALD, 2014).
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Apesar  da  grande  quantidade  de  leis  rígidas  que  fazem parte  do  ordenamento  pátrio,  o
próprio legislador, tendo em mente que essas normas não abrangeriam todos os casos, ou mesmo
traria a solução mais justa, criou as cláusulas gerais. Estas, num primeiro momento, geraram certa
insegurança jurídica, porém, observando-se os princípios da Constituição Federal de 1988, vê-se
que as cláusulas convivem em harmonia com as leis rígidas. Já quanto ao sentido e ao alcance das
cláusulas gerais, levando-se em conta o caso concreto, as circunstâncias e os princípios gerais do
direito,  caberá a doutrina e a jurisprudência apontá-los e definir  tais.  Ainda, as cláusulas gerais
devem ser encaradas como regras obrigatórias, vinculantes, não apenas como mera recomendação,
ainda  que  essa  situação  possa  refletir  em  um  grande  número  de  solução  para  situações
equivalentes,  mas  levando-se  em  conta  as  particularidades  do  caso  de  forma  individual
(GONÇALVES; 2012).

Nesse sentido, afirma Tartuce (2014, p.66) que: 

As  cláusulas  legais  têm  sentido  dinâmico,  o  que  as  diferencia  dos  conceitos  legais
indeterminados,  construções estatísticas que constam da lei  sem definição. Assim, pode-se
afirmar que quando o aplicador do direito cumpre a tarefa de dar sentido a um conceito legal
indeterminado, passará ele a constituir uma cláusula geral.

Sendo a boa-fé objetiva cláusula geral, verifica-se que essa vem complementar os negócios
jurídicos,  de forma a  auxiliar  o  aplicador  do  direito  quanto à função de preencher  as  possíveis
brechas deixadas pela lei (TARTUCE, s.d.).

A velha máxima da autonomia de vontade nos contratos deu espaço à boa-fé objetiva com a
vinda,  primeiramente,  da  Carta  Magna  de  1988  e  da  Legislação  Consumerista.  Essa  transição
ocorreu  de  forma  mais  concreta,  pois  essas  legislações  proíbem,  por  exemplo,  as  práticas
contratuais abusivas, dão possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva, protegem a
parte mais vulnerável, dentre outras práticas. (MACHADO; MARTINS, s.d.)

Posteriormente, a boa-fé objetiva passou a ser prevista de forma expressa na legislação civil,
mais  especificamente  no  direito  dos  contratos,  no  artigo  422,  do  Código  Civil  (MACHADO;
MARTINS, s.d.).

Visando-se o equilíbrio contratual,  afirma-se que são fatores diretamente proporcionais as
diferenças sociais e econômicas e à boa-fé  objetiva,  pois  quanto maior  for  a diferença social  e
econômica das partes, maior será o papel ou a atuação da boa-fé como fator limitador da vontade
contratual (MACHADO; MARTINS, s.d.).

Discorrendo sobre a confiança, Paulo Nalin  (NALIN, 2001,  p.154) aproxima essa com o
princípio da boa-fé objetiva ao afirmar: 

A confiança guarda íntima relação com o princípio da boa-fé objetiva, não só
porque se louva dos deveres anexos de cuidado, informação, segurança e
cooperação, construídos a partir de seus desdobramentos, como representa,
ainda, um dos mecanismos de interpretação dos contratos, o qual se realiza
em vista do comum significado que as partes atribuem ao conteúdo negocial.
Pode-se  dizer,  efetivamente,  que  a  confiança  surge  das  diversas
manifestações da boa-fé, sugerindo a doutrina a integração da confiança no
conteúdo substancial da boa-fé. É evidente, assim, tratar-se de princípio que
se  afina,  em consequências  fáticas  e  jurídicas,  com a  formação  da  nova
sistemática contratual.

Portanto, de acordo com o acima exposto, a autonomia de vontade na idade moderna fazia
predominava no contrato, ou seja, a lei tinha pouca influência sobre as relações contratuais, sendo
mais relevante a vontade das partes. Porém, houve uma flexibilização do pensamento da boa-fé
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subjetiva, que é a intenção da parte,  para a boa-fé objetiva, sendo essa caracterizada por atos
concretos  de acordo com a lealdade e honestidade,  tendo três funções nas relações:  criadora,
limitadora e interpretadora. Ainda, a boa-fé objetiva passou a ter tem previsão expressa na Carta
Magna de 88, Código de Defesa do Consumidor e, posteriormente, no Código Civil.

3.3 CONTRATO ELETRÔNICO E A BOA-FÉ OBJETIVA

Considerando  o  acima  exposto  acerca  dos  contratos  eletrônicos  e  da  boa-fé  objetiva,  o
presente trabalho passará a dar enfoque à boa-fé objetiva como cláusula geral a ser aplicada nos
contratos eletrônicos, tendo-se em vista as várias situações-problemas que hodiernamente ocorrem
na sociedade. 

De forma geral, entende-se que o contrato eletrônico é estabelecido entre pessoas ausentes.
Esse pensamento justifica-se pelo fato de que as partes não estão no mesmo local. Porém, essa
situação não é absoluta, pois, uma vez que tem-se um sistema informático que possibilite às partes
a comunicação instantânea na celebração do contrato, ainda que não estejam no mesmo local,
considerar-se-á contrato firmado entre presentes, diferentemente daquela situação em que não é
possível  a comunicação de forma instantânea,  sendo essa considerada contrato entre ausentes
(VENTURA, 2010).

Afirma Iso Chaitz (SCHERKERKEWITZ, 2014, p.38) que:

No caso do uso da internet  relecionado ao comércio eletrônico,  o princípio da confiança é
plenamente aplicável e deve ser protegido posto que, conforme já mencionado, a necessidade
de o usuário se relacionar com pessoas não claramente identificadas é uma constante na
Rede.

Nesse sentido, passa-se a apresentar algumas das situações-problema que podem ocorrer no
contrato eletrônico, de forma meramente exemplificativa, ainda que o contrato seja elaborado entre
presentes.

Verifica-se como um dos problemas não momento da contratação é o tempo, pois, em alguns
casos é essencial saber qual o momento exato da contratação. Ainda, o idioma pode ser um fato
gerador de problemas na contratação, já que podem ocorrer equívocos no momento da tradução,
dificultando a percepção real da situação (SANFELICE, s.d.).

No que se refere às obrigações de dar e fazer, verifica-se que, considerando o meio no qual
foi redigido o contrato, o cibernético, pode-se ter um objeto do negócio jurídico imaterial, até mesmo
bens  e  serviços.  Em  especial,  os  problemas  ocorreriam  nos  casos  de  litígios  processuais
(SANFELICE, s.d.).

Sabe-se que os contratos eletrônicos, em regra, não se diferenciam muito daqueles contratos
escritos, pois no meio eletrônico não são criados outros tipos de contratos. A doutrina entende que,
ainda  que  sejam  típicos,  deve-se  dispensar  atenção  especial  a  eles  tendo  em  vista  as
peculiaridades, como é o caso daqueles contratos em que resta a caracterização da relação de
consumo e, consequentemente, a aplicação da legislação consumerista (SANFELICE, s.d.).

Outra  hipótese  ocorre  quando,  considerando-se  que  as  partes,  ainda  que  visualizem  a
resposta  em tempo real,  não estão no mesmo local,  pode um contrato  ser  firmado entre  duas
pessoas, porém, sendo uma delas incapaz para os atos da vida civil. Na tentativa de achar uma
solução para o caso, verifica-se se, ao tempo da prática do ato, o responsável legal pelo incapaz
também aceitara o que fora proposto (TEIXEIRA; SABO, 2016).

É necessário, no caso acima citado, averiguar a incapacidade do indivíduo que celebrou o
contrato, pois, a depender dessa, o ato poderá ser nulo ou anulável, sendo que nesse caso, há
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necessidade de requisição por parte do responsável legal do incapaz. Ainda, é possível averiguar na
legislação civil que, dada a má-fé do menor no memento da contratação e a aplicação do princípio
da boa-fé objetiva, seus representantes legais serão responsabilizados pelos danos suportados pela
outra parte na relação contratual (TEIXEIRA; SABO, 2016)

Ainda, outras situações são elencadas por Aquino Junior, sendo:

Os  riscos  inerentes  a  esse  tipo  de  contratação  são  inúmeros:  impossibilidade  de  ver  e
manipular o produto, perda do valor desembolsado na compra, demora na entrega do produto
ou serviço, uso indevido de dados pessoais e financeiros, dificuldade de prova de transação,
envio  de  produto  com  características  diversas  daquele  adquirido,  entre  outras.  (AQUINO
JÚNIOR, 2012, p. 119).

De acordo com Fernando de Noronha:

O princípio da boa-fé estabelece que os direitos e deveres das partes não são, para cada uma,
apenas o  de  realizar  a  prestação  estipulada  no  contrato  ou  no  negócio  jurídico  unilateral,
eventualmente acrescido de outros deveres previstos pelas partes e ainda dos estabelecidos
nas  leis,  supletivas  ou  imperativas,  aplicáveis  ao  negócio  celebrado:  a  boa-fé  impõe  a
observância também de muitos outros deveres de conduta, que vêm sendo evidenciados a
partir  da  análise  da obrigação de uma perspectiva sistêmica,  ou globalizante (NORONHA,
1994).

Considerando-se a um meio especial  de contratação,  a confiança das partes é elemento
indispensável  à  boa-fé,  devendo  ser  protegida,  para  assegurar  expectativa  legítima  das partes,
tendo-se em vista a proteção da informação. (MARTINS, 2008).

O princípio da confiança recai sobre todas as fases do contrato, sendo essas: a negociação,
pontuação e aquela pós-contratual (MARTINS, 2008). Sendo que esse princípio tem várias funções
no sistema contratual, dentre elas: (MARQUES, 2005, p. 215):

A primeira  função é uma  função criadora,  seja  como fonte  de novos deveres,  deveres de
conduta anexos aos deveres de prestação contratual, como o dever de informar, de cuidado e
de  cooperação;  seja  como  fonte  de  responsabilidade  por  ato  ilícito,  ao  impor  riscos
profissionais  novos  e  agora  indisponíveis  por  contrato.  A  segunda  função  e  uma  função
limitadora, seja reduzindo a liberdade de atuação dos parceiros contratuais ao definir algumas
condutas e clausulas como abusivas, seja controlando a transferência dos riscos profissionais e
libertando o devedor em face da não razoabilidade de outra conduta. A terceira e a  função
interpretadora,  pois  a melhor linha de interpretação de um contrato ou de uma relação de
consumo deve ser a do princípio da boa-fé, que permite uma visão total e real do contrato sob
exame.

Vê-se que o princípio da boa-fé objetiva não tem apenas uma função no contrato eletrônico,
sendo essas: criadora, limitadora e interpretadora, ou seja, de forma dinâmica. O princípio da boa-fé
objetiva  tem como objetivo  a  proteção da  relação contratual.  Assim,  esse princípio  não vem a
proteger apenas umas das partes, mas sim a relação, ainda que essas partes se encontrem em
situações/condições desiguais, o que também será combatido por esse princípio (ADAMS; SILVA,
2015).

O princípio da boa-fé objetiva acabou por influenciar de forma especial o comportamento das
partes na relação contratual, eis que cria direito e deveres anexos, além de impor que a lealdade e
honestidade não fiquem apenas no plano das intenções, mas sejam concretizadas. Apenas como
complemento, afirma-se que essa situação é imposta a todas as relações, em especial àquelas que
são aplicáveis o Código de Defesa do Consumidor.
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Portanto,  o  surgimento  das  novas  tecnologias  influenciou  a  forma  de  contratação  na
sociedade  contemporânea,  constituindo  novo  desafio  para  sociedade.  Nesse  contexto,
considerando-se a falta de legislação, ganha maior importância e visibilidade o princípio da boa-fé
objetiva como norteador das relações contratuais eletrônicas, com função dinâmica e presente em
tosas as fases da contratação, tendo-se em vista que essa não cessará até que haja nova lei.

4 CONCLUSÃO

Com o estudo, verificou-se a evolução histórica do comércio e dos contratos, ainda que de
forma breve.  Infere-se que a forma de contratar,  com o decorrer  do tempo evoluiu,  sendo que,
antigamente, havia apenas a troca ou escambo, praticado por pequenos povos e, posteriormente, os
contratos romanos até chegarmos a contratação pelo meio virtual, contrato eletrônico, que tornou
mais rápido a contratação e abriu grandes possibilidades.

Já quanto a boa-fé, infere-se, de acordo com a evolução histórica apresentada, que houve
flexibilização da autonomia da vontade nos contratos, passando da boa-fé subjetiva para a boa-fé
objetiva,  que  posteriormente  passou  a  ser  prevista  expressamente  na  legislação  brasileira,  na
Constituição Federal e Código de Defesa do Consumidor.

Há falta legislativa no ramo dos contratos eletrônicos no sentido de regulamentar, proteger,
definir e equilibrar as relações. Nesse sentido, há na sociedade a cultura de “dar um jeitinho” ou
sempre se beneficiar de alguma situação de forma imoral ou ilegal.

Desta feita, o princípio da boa-fé figura tem lugar relevante na composição do contrato, visto
que se torna essencial  sua observância como cláusula geral,  dever  de lealdade e honestidade,
prevista expressamente na lei, nos contratos eletrônicos, abarcando, dessa forma todas ou quase
todas as situações, presentes e futuras, haja vista falta de legislação que regulamente essa situação
específica.  Ainda, garante às partes maior segurança jurídica.

Frisa-se no presente trabalho que o tema é polêmico e de grande relevância, não apenas
para sociedade brasileira, mas também mundial, visto que, o contrato é o instrumento utilizado tanto
para celebração de negócios jurídicos na ordem interna, nacional, mas também internacional.
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